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CsukÀs IstvÀn

ISTEN MEGNYOMJA A TAVASZ-GOMBOT
Isten megnyomja a tavasz-gombot,
s a r¢gi verkli pattogva beindul,
a rigÂ kik´pi a t¢li szutykot,
csûrt cs¡cs´rÁt, s f¡ty¡l bolondul.
A r¡gyek aprÂ rajzfilmgyÀrak,
megrajzoljÀk a milliÂ levelet,
szuszog, dohog a vakondjÀrat,
megindul a forgalom odalent.
A nÀrcisz kis p´ck¢t kinyomja,
a kapkodva vetkûzû ¢gre mereszti,
a vadrÂzsÀnak tavalyi a rongya,
hullna mÀr, de m¢g nem ereszti.
Dagad az akÀc nyakÀn az ¢r,
az ¢ltetû nedv l¡ktetve kering.
BÀmulok a kertben ´szt´v¢r,
apadÂ hitemmel s megtelek megint
egy¡gy¡ csodÀval, ¢ltetû nedvvel,
s kin´v´k a f´ldbûl, mint a bokrok,
s motyogom, v¢n bolond, gyermeki kedvvel:
jÂl van, Isten, kapsz egy libacombot!

ISTEN INKOGNITñBAN
Isten inkognitÂban itt jÀrt, vagyis
nem lÀttam, mivel lÀthatatlan, de itt
jÀrt, semmi k¢ts¢g, illetve csupa k¢ts¢g
az Àttetszû d¢lelûtt, a hiszt¢rikusan t´r¢keny
ablak¡veg, nekiverûd´k, mint a l¢gy, de nem
szabadulhatok, mert az Àttetszû d¢lelûtt´t
is ¢n k¢pzelem, amÃgy kilÀtok belûle, magambÂl,
mint az ¡vegen, de nem menek¡lhetek,
¢lek, motozok, cigarettÀzok a r´vid sz¡netekben,
ÀlcÀzom magam, mosolygok, ¢s nem Árok verset,
m¢g nem, m¢g sz¢d¡l´k a k¢pzelt rep¡l¢stûl,
gyomrom felhÃzÂdik a sÃlytalansÀgtÂl, a l¢g¡res
papÁrtÂl, vonzÀsra vÀgyom, mely lehÃz
a f´ldre, a bÃtorok jÂzan ¢lei k´z¢, a fa,
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a f¢m, a müanyag vegetÀciÂjÀba, az eml¢kek
zsÁros kÀrtyalapjaival csinÀlok egy-k¢t tr¡kk´t,
most gyerek vagyok, most ifjÃ, most f¢rfi,
majd Ãjra ´sszekeverem, senkit se tudok
becsapni, magamat a legkev¢sb¢, a t¡k´r is
ugyanazt a k¢pet exponÀlja tÁz ¢ve, hÃsz
¢ve, megjegecesedik az idûben, mint ez
a d¢lelûtt, megelûlegezi sajÀt halÀlÀt,
mint ahogy ¢n minden pillanatban, s nem
tudok kit´rni, mert bennem jÀtszÂdik az eg¢sz,
befel¢ mÃlok el s egyszerre, s a r´vid sz¡netekben
a nikotin rugdossa a szÁvemet; n´vesszen
szÀrnyat s rep¡lj´n, vagy legalÀbb tapogassa
ki az Àttetszû magÀnyt bel¡lrûl, t´ltse ki
ezt az Àttetszû d¢lelûtt´t, a rÀm dermedû halotti
maszkot, z¡mm´gve, sÁrva vagy ¢ppen mosolyogva,
mert itt jÀrt valaki, onnan tudom, hogy egyszerre
vagyok hitetlen, ¢s hinni szeretn¢k valamiben.

SZAVAKKAL SZñLNI NEH°Z RñLA
Szavakkal szÂlni neh¢z RÂla.
Nem ¢rzi ýt a kutya orra.
Nem fogja meg semmilyen hÀlÂ,
nem talÀlja el k¢sdobÀlÂ.
Nincs Àrny¢ka ¢s nincsen teste,
nem ý van a k¢pekre festve.
Nincs a vÁzben ¢s nincs a f´ldben,
¢s nem sz¡letik anya´lben.
Nem kiabÀl ¢s nem is hallgat,
nem k¢r ¢s nem is ad irgalmat,
nem fÀj, nem szenved ¢s nem ´r¡l,
nincsen tÀrsa ¢s nincs egyed¡l.
M¢gis elm¢m s szÁvem kÁvÀnja,
bÀr mindennek csak a hiÀnya,
semmibe nyÃlÂ libigÂga,
s jaj lenne, ha lemÀszna rÂla!
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Rakovszky Zsuzsa

CSALçDREG°NY
K¢t nû jÀr-kel az augusztusi hûben
teraszra ki, konyhÀba be, a hÀzban ä
egy hÀzban, amely teli van idûvel:
az fertûzte meg vÁzkûvel a kÀdat,
az marta le g´mb´lyüre a l¢pcsûk
¢l¢t, az foltozta ki a bejÀrat
f´l´tt a varÀzsf¢nyt vetû ¡veg
szÁnes kockÀit rendre szÁntelennel.
K¢t nû, nem fiatal ¢s nem ´reg,
abban a korban, amikor a test,
mely r¢g csak ´nmaga, fü, csillag ¢s sÀr
rokona volt, lassan kÁs¢rtetek
lÀtogatta terep lesz, k¢pernyû, melyen Àrnyak
mozognak a f¢nyes por f¡gg´ny¢n tÃl,
mÀs, idegen adÀsok sz¢tesnek-´sszeÀllnak,
egy bal k¢zbe vett k¢sben, a hÀt g´rb¡let¢ben
holtak kelnek futÂ l¢tre, fûleg a k¢t sz¢p
nûv¢r: az, amelyik a kisszobÀban a k¢pen
egyengeti a t¢rd¢n s´t¢t bÀrsonyruhÀjÀt
ä az elvet¢lt szÁn¢sznû, aki hamar lel¢pett
nagy adag altatÂ kiskapujÀn Àt
a szÁnrûl, f´lbontatlan csomagk¢nt hagyva hÀtra
a r¢misztû j´vût; s a mÀsikuk, a felsûkereskedelmi sz¢pe, aki v¢gigcsinÀlta:
hÀborÃt, s¡ltkrumplis-hasznÀltruhÀs szeg¢nys¢g
¢veit, hajnali kel¢st ¢s g¢pel¢st,
fejtÀgÁtÂkat ¢s agy¢rfest¢st, a sz¢ps¢g
lassÃbb, majd gyors fogyÀsÀt, s v¢g¡l konszolidÀlt
mosÂg¢pes, hasznÀlt szÁnest¢v¢s ´regkor
´r´mei k´z¡l ragadta el a rÀk.
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Mint csontot a sugÀrzÂ anyag, Ãgy hatja Àt
a mÃlt a csorba t¡kr´t, a kecskelÀbu asztalt.
Egyik¡k, m¢g gyerekk¢nt, ismerte azt a lÀnyt,
aki mÀs, vihogÂ nûk f¢lk´r¢ben
ä valami vÀllalati Don Juant
fog k´zre ä, egymaga n¢z mosolytalan a g¢pbe,
gûg´s-sebezhetû, s´t¢t szemekkel.
HalÀsznadrÀgok ¢s abroncsszoknyÀk ä a lÀtvÀny
f¢lig gÃnyos, f¢lig meghatott szÀnalmat kelt.
A mÀsik lÀtta m¢g az ifjabbat gyereknek.
Idegrendszer¡k aljn´v¢nyzet¢bûl
mindkettûnek ugyanazok az elfelejtett
percek ¢s helyszÁnek rebbennek f¢lÀlomban
f¢l-´ntudatra, mint elhanyagolt
akvÀrium s´t¢tj¢n ÀtvillanÂ neonhal.
Az Àlmos, elvadult kertben Âlmos meleg
folyik a vadcsalÀnra, a perzselt sz¢l¡ lombra.
Szederbokor t´v¢bûl kÂbor macskÀk merev
¢gû szemmel ¡res bÀdogtÀlkÀt b¡v´lnek.
F¢lk´rben, moccanatlan, mint v¢zna d¢monok
¡lnek a sÀrga fü k´zt. Valaha v¢lhetûleg
virÀgÀgyak is voltak, nyÁrtÀk a f¡vet, ¢s
nem zaklatta csalÀn selyembe bÃjt bokÀjuk,
mikor pohÀrcs´rg¢s, dohÀnyf¡st, nevet¢s
elegy¢tûl kicsit zÃgÂ fejjel a bodzaszagÃ s´t¢tbe friss levegû¢rt kil¢ptek,
s f´ln¢ztek a nyugodt, v¢szterhes csillagokra.
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Baka IstvÀn

OROSZ SZONETTEK
1
BÀmulni pÂkhÀlÂs sarokba ä
V¢n ingaÂra villog ott,
R¢z-nyelven r¢szegen motyogja:
Andrej halott, Andrej halott.
Ma ¢jf¢lig kitart a vodka ä
S ki vÀrja m¢g a holnapot?
ºl´k, magam el¢ motyogva:
Andrej halott, Andrej halott.
VÀrnak reÀm a mÀsvilÀgon
Elvesztett tagjaim: fiam,
Marina, Anna ¢s a lÀbam,
Mit negyvenegy tel¢n levÀgtak ä
Egy¡tt lesz¡nk mindannyian,
Kik tagjai vagyunk egymÀsnak.
2
K¢klû, hideg menny, Àrt¢r, rûzsegÀt ä
Mily elgyürûd´tt-otthonos szavak
Id¢znek fel, Marina, ifjusÀg!
Azt mondom: hÂ, ¢s hetekig szakad.
Azt mondom: hÀborÃszagÃ a reggel,
S a csikkel teleszÂrt vÀrÂterem
PadjÀrÂl, szemh¢jÀt d´rzs´lve, f´lkel
(M¢g rajta van katonak´penyem)
Egy hadnagy, aki... mondanÀm, de nem,
Van, amit ¢n se mondhatok, k¡l´nben
Idû elûtt feltÀmadnak a holtak ä
MÀr Ágy is hÂfuvÀsos ¢jeken
Elj´nnek hozzÀm, ¢s felsorakoznak
Parancsra vÀrva, n¢mÀn, sz¢l¡t´tten.
(Az 1989-ben elhunyt Arszenyij Tarkovszkijt bensûs¢ges barÀtsÀg füzte Marina CvetajevÀhoz ¢s Anna AhmatovÀhoz. FiÀt, a filmrendezû Andrejt, k¢t ¢vvel ¢lte tÃl. Ezek a versei csak fordÁtÀsban l¢teznek.)
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Gion NÀndor

MINT A FELSZABADíTñK
Tavasz v¢ge fel¢ vagy talÀn mÀr nyÀr elej¢n t¢rtem vissza a tengerpartrÂl, ¢s mindenki
sajnÀlt, mert igen halovÀny szÁnem volt, holott az emberek okkal elvÀrtÀk, hogy barnÀra pÀcolÂdva j´jjek vissza a tenger mellûl, ¢s ¢n nem magyarÀzhattam el mindenkinek, hogy ott a nagy k¢k vÁz mellett egy sokemeletes szÀlloda ablakaira szereltem fel
a redûny´ket, a nagy k¢k vizet fûk¢nt a redûny´k m´g¡l n¢ztem, m¢g onnan is ritkÀn,
inkÀbb a mimÂzÀk sÀrga virÀgait n¢zegettem, n¢ha meg egy nagyon m¢ly fekv¢sü szobÀban egy festûmüv¢sznek segÁtettem lapos fadarabkÀkra tengeri hullÀmokat, hajÂkat
meg ilyesmiket festeni, mÀrpedig eff¢le tev¢kenys¢g k´zben az embernek nem barnul
meg a bûre, de ezt hiÀba mondtam volna el, a redûny´k ¢s m¢lyre lecsÃszott festûmüv¢szek senkit sem ¢rdekelnek, Ágy hÀt halovÀny bûrrel jÀrkÀltam az utcÀkon, ¢s hagytam, hogy sajnÀlkozzanak rajtam. Hugyik MihÀly, egykori osztÀlytÀrsam ¢s szaktÀrsam
sajnÀlt meg legjobban, az û bûr¢t tavasz v¢g¢re ¢s nyÀr elej¢re mÀr sz¢pen megbarnÁtotta a nap, mert Hugyik MihÀly sokat tartÂzkodott a folyÂn, leginkÀbb egy ´bl´s halÀszcsÂnakban evezgetett a folyÂ k´zep¢n, az evezût ritkÀn ¢s lustÀn mÀrtogatta a vÁzbe,
elmerengve szeml¢lte a nÀdast, a füzfÀkat ¢s a k¡l´nf¢le vÁzimadarakat, ¢s ek´zben
sz¢pen lebarnult, Ágy aztÀn igazÀbÂl ¢s ûszint¢n sajnÀlta az ¢n sÀpadt arcomat, talÀn
m¢g arra is gondolt, hogy el¢gg¢ elveszetten ¢s boldogtalanul bolyongok a vilÀgban,
ez¢rt egy napon felajÀnlotta, hogy dolgozzam az asztalosmühely¢ben.
ä Sok munkÀd van? ä k¢rdeztem.
ä Nincsen tÃl sok ä mondta. ä Fûleg asztalokat, sz¢keket meg padokat kellene csinÀlnom, de nekem erre sincs idûm, mert a folyÂra kell mennem mindennap. K´ltû
akarok lenni.
Ezen megh´kkentem kiss¢, Hugyik MihÀlyt egyÀltalÀn nem tartottam k´ltûi l¢leknek, igaz, amikor m¢g egy¡tt tanultuk a szakmÀt, k¢t kez¢vel gyakran dobolt a gyalupadokon, ¢s ¢les hangon rikoltozott valamilyen hirtelen kitalÀlt dallamokat, de ez
semmik¢ppen sem eml¢keztetett k´lt¢szetre, bÀr elszÂrakoztatott benn¡nket n¢ha.
ä Mi¢rt kell a folyÂra menni ahhoz, hogy valakibûl k´ltû legyen? ä k¢rdeztem.
ä Egy asztalosmühelyrûl nem lehet verseket Árni ä mondta Hugyik MihÀly. ä A folyÂ
viszont gy´ny´rü. °s a folyÂpart is. Maga a k´lt¢szet. Csak meg kell Árni. MÀrpedig
¢n meg tudom Árni.
Kicsit t¢nyleg elveszetten bolyongtam akkoriban a vilÀgban, ez¢rt azt mondtam:
ä Mindig kedveltem a müv¢szeket. A tengerparton megismerkedtem egy festûmüv¢sszel, a tengert festette lapos deszkadarabokra. A turistÀk sz¢tkapkodtÀk a k¢peit.
IgazÀn tehets¢ges festû. Amikor elj´ttem onnan, ¢ppen letartÂztattÀk gyÃjtogatÀs vÀdjÀval.
ä A müv¢szeknek az a dolguk, hogy felgyÃjtsÀk a vilÀgot ä mondta Hugyik MihÀly.
így hÀt elmentem Hugyik MihÀlyhoz. Sz¢p nagy hÀzban lakott, kÁv¡lrûl legalÀbbis
sz¢pen mutatott, oda nem mentem be, de bizonyÀra bel¡lrûl is sz¢p volt, a hÀz mell¢
¢p¡lt a mühely, kÁv¡lrûl ez is sz¢pen mutatott, de odabent nagy volt a rendetlens¢g,
mindjÀrt lÀttam, hogy az utÂbbi idûben keveset dolgoztak itt. MegÁg¢rtem, hogy majd
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rendet csinÀlok, aztÀn hozzÀfogok az asztalok, sz¢kek, padok gyÀrtÀsÀhoz. Megegyezt¡nk a fizets¢gben, majd kiment¡nk a kertbe. A kert leereszkedett eg¢szen a folyÂig.
Keskeny ´sv¢nyen ment¡nk lefel¢ a folyÂhoz, az ´sv¢ny k¢t oldalÀt sürü szÀlÃ ¢s dÃsan
termû ribizlibokrok szeg¢lyezt¢k, ezt leszÀmÁtva azonban a kert el¢gg¢ elvadult ¢s elgazosodott. Az ´sv¢ny v¢g¢n, mÀr a nÀdasban b¢k¢sen ringatÂzott az ´bl´s halÀszcsÂnak. Melegen s¡t´tt a nap, Hugyik MihÀly levetette az ing¢t, beugrott a csÂnakba, ¢s
kievezett a folyÂra a k´lt¢szetet n¢zni, ¢n meg visszamentem a ribizlibokrok k´z´tt,
¢s kitakarÁtottam az asztalosmühelyt.
Ettûl kezdve mindketten csinÀltuk a magunk munkÀjÀt. °n gyalultam, für¢szeltem,
enyveztem ¢s lakkoztam az asztalokat, sz¢keket ¢s padokat, ¢s ribizlit szemeztem
olyankor, ha mÀr fÀjtak az izmaim, Hugyik MihÀly meg feh¢r notesszel ¢s ceruzÀval
a kez¢ben sodrÂdott a halÀszcsÂnakban, elmer¡lt a k´lt¢szetben, ¢s Árta a verseit ott a
folyÂn, est¢nk¢nt a nagy hÀzban gy´ngybetükkel feh¢r lev¢lpapÁrra ÀtmÀsolta a folyÂvÁzen imbolyogva megÁrt verseket, ¢s k¢k ¢s rÂzsaszÁnü borÁt¢kokba rakta a k´lt¢szetet. N¢ha ben¢zett hozzÀm a mühelybe, szÂrakozottan megszeml¢lte az elk¢sz¡lt
bÃtordarabokat, el¢gedetten bÂlogatott, de tulajdonk¢ppen nem sokat t´rûd´tt a sz¢kekkel ¢s az asztalokkal, fûleg a k´lt¢szetrûl ¢s a k´lt¢szet sz¢ps¢g¢rûl besz¢lt, ¢s ism¢t
vÁzre szÀllt.
Egyszer k¢k ¢s rÂzsaszÁnü borÁt¢kokkal j´tt be hozzÀm, ¢s azt mondta:
ä Ma k¡ld´m el az elsû verseimet a szerkesztûs¢geknek. Halmosi Gy´rgy n¢v alatt
fognak megjelenni. A Hugyik MihÀly nem kimondottan k´ltûi n¢v, a Halmosi Gy´rgy
sokkal jobb.
ä Nagyon jÂ n¢v ä hagytam rÀ. ä A Halmosi Gy´rgy kimondottan k´ltûi n¢v.
¹r¡lt, hogy ¢n is Ágy v¢lekedem, postÀzta a leveleket, ¢s egy idûre b¢k¢n hagyott,
¢n meg gyalultam ¢s für¢szeltem szorgalmasan a szÀraz deszkÀkat, m¢g vasÀrnap is
dolgoztam, mert akkoriban nem akadt mÀs tennivalÂm. VasÀrnap reggelenk¢nt a mühely ablakÀn Àt megn¢ztem az ¡nneplûbe ´lt´z´tt embereket, akik c¢ltudatosan siettek a templom fel¢, kicsit irigyeltem ûket, ez¢rt hÀt ¢n is megprÂbÀltam min¢l c¢ltudatosabban munkÀlkodni. K¢sûbb kider¡lt, hogy ez nem tetszett mindenkinek.
Egy vasÀrnap reggelen, m¢g kismise elûtt cs´ndesen besurrant az asztalosmühelybe
RostÀs Antal, a lyukas fejü kÀntor. Udvariasan k´sz´nt, ¢n visszak´sz´ntem, ¢s nagy
figyelemmel lakkoztam egy simÀra gyalult asztallapot, RostÀs Antal meg szÂtlanul n¢zelûd´tt. Sima k¢pü ¢s sima modorÃ ember volt RostÀs Antal, sz¢pen ¢nekelt a templomban, ¢s mindenkihez kedvesen besz¢lt, homlokÀn azonban csÃnya horpadÀs ¢ktelenkedett, pontosan a homloka k´zep¢n, ez¢rt is nevezt¢k lyukas fejü kÀntornak.
Az asztalosmühelyben t´bbsz´r k´rbeforgatta behorpadt homlokÀt, ¢s csak aztÀn jegyezte meg halkan, de ¢rezhetû rosszallÀssal:
ä Megfigyeltem, hogy maga vasÀrnap is dolgozik.
ä Nem jÀrhatok a templomba, mert nincs fekete ¡nneplûruhÀm ä mondtam. ä
EzenkÁv¡l a barÀtom darabszÀmra fizet. Ha sok sz¢ket ¢s asztalt csinÀlok, talÀn m¢g
s´t¢t szÁnü ¡nneplûruhÀt is vehetek magamnak.
ä Mindig szeg¢ny marad, ¢s sohasem lesz ¡nneplûruhÀja, ha vasÀrnap is dolgozik
ä mondta RostÀs Antal.
ä JÂ asztalos vagyok ä jelentettem ki ´n¢rzetesen ¢s kiss¢ s¢rtûd´tten.
ä LÀtja ezt a csÃnya horpadÀst a homlokomon? ä k¢rdezte RostÀs Antal.
ä LÀtom.
ä Valamikor ¢n is nagyon szeg¢ny ember voltam ä magyarÀzta. ä Dolgoztam min-
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dennap ¢s minden vasÀrnapon. AztÀn egy vasÀrnapon, amikor akÀcfaÀgakat vagdaltam egy nagy baltÀval, egy kem¢ny akÀcfaÀg a homlokomhoz csapÂdott. Bet´rte a
homlokcsontomat. Majdnem meghaltam. Isten figyelmeztet¢se volt ez. AzÂta nem
dolgozom vasÀrnap, a templomban ¢nekelek, ¢s a hÁvûk velem ¢nekelnek.
ä Meggazdagodott azÂta? ä k¢rdeztem.
ä Gyarapszom ä mondta RostÀs Antal. ä Igaz, hogy lassan, de az¢rt gyarapszom.
Fûleg a temet¢seken keresek sok p¢nzt. Sz¢p verseket Árok az elhunytakrÂl, ki¢nekelem a gyÀszolÂ rokonok neveit, ¢s ezt mindig jÂl megfizetik a gyÀszolÂ rokonok.
ä °n nem tudok verseket Árni ä mondtam. ä De egy sz¢p bÃtordarab is ¢r annyit,
mint egy sz¢p vers.
A lyukas fejü kÀntor lÀtta, hogy ilyen besz¢ddel nem sokra megy velem, ez¢rt hÀt
azt mondta:
ä Szerezhetek magÀnak egy nagyon j´vedelmezû munkÀt. Ha megÁg¢ri, hogy ezentÃl nem dolgozik vasÀrnaponk¢nt.
ä Milyen j´vedelmezû munkÀrÂl lenne szÂ? ä k¢rdeztem, bÀr nem ¢rdekelt k¡l´n´sk¢ppen a dolog.
ä Nesebik Ang¢la ¢s JuhÀsz AndrÀs eljegyezt¢k egymÀst, ûszre egybekelnek.
Nem ismertem Nesebik Ang¢lÀt ¢s JuhÀsz AndrÀst, de szÀnd¢kukat helyeseltem:
ä Ez Ágy van rendj¢n. A fiataloknak az a dolguk, hogy hÀzasodjanak ¢s szaporodjanak. °n is meghÀzasodom majd, ha meggazdagszom.
ä Nesebik Ang¢la ¢desanyja diÂfa bÃtort akar csinÀltatni a lÀnyÀnak ä mondta RostÀs Antal. ä Sz¢p hozomÀnnyal akarja ÃtjÀra bocsÀtani.
ä A diÂfa bÃtorok nagyon nehezek ä mondtam. ä A vûleg¢ny beleszakad a cipeked¢sbe.
ä JuhÀsz AndrÀs erûs fiatalember ä mondta a kÀntor. ä °s ha maga sz¢p bÃtorokat
csinÀl nekik, sorra ¢rkeznek majd a megrendel¢sek.
ä A faanyag megvan? ä k¢rdeztem.
ä Megvan.
ä Holnap mÀr hozhatjÀk ä mondtam.
ä De csak akkor, ha megÁg¢ri, hogy ezentÃl nem fog vasÀrnaponk¢nt dolgozni ä
mondta RostÀs Antal.
ä MegÁg¢rem.
ä Nesebikn¢ holnap reggel elj´n ide a mühelybe, hogy megegyezzenek az Àrban.
ä A barÀtommal egyezkedjen ä mondtam. ä ¹v¢ a mühely.
ä Hol van most a barÀtja?
ä Elmer¡lt a k´lt¢szetben. De holnap reggel itt lesz.
RostÀs Antal nem eg¢szen ¢rtette, hogy Hugyik MihÀly mik¢nt mer¡lt el a k´lt¢szetben, udvariasan elk´sz´nt tûlem, ment a templomba ¢nekelni, ahol a hÁvûk is vele
¢nekeltek.
MÀsnap reggel t¢nyleg beÀllÁtott a mühelybe Nesebikn¢ ¢s a lÀnya. Nesebik Ang¢la
sz¢p ¢s szem¢rmes barna hajÃ lÀny volt, alig merte felemelni a fej¢t, fûleg a padlÂra
szÂrÂdott faforgÀcsokat n¢zte, aprÂ termetü anyja viszont annÀl kem¢nyebben n¢zett
a szem¡nkbe.
ä Amikor megsz¡letett a lÀnyom, sz¢p diÂfa bÃtort csinÀltattam neki ä mondta. ä
A hÀborÃban azonban a katonÀk baltÀval sz¢thasogattÀk a bÃtorokat.
Hugyik MihÀly sajnÀlkozva csÂvÀlta a fej¢t, ¢s szÂrakozottan azt mondta:
ä A megszÀllÂ hadsereg katonÀi sok mindent t´nkretettek errefel¢.
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ä Nem a megszÀllÂk csinÀltÀk ä mondta a kem¢ny kis asszony. ä A felszabadÁtÂ hadsereg katonÀi hasogattÀk sz¢t a bÃtorokat. Bet´rtek a hÀzunkba, rabolni akartak, ¢s
amikor lÀttÀk, hogy nincs semmi ¢rdemleges elrabolnivalÂ, d¡h¡kben sz¢thasogattÀk
a bÃtorokat.
Hugyik MihÀly erre mÀr nem tudott mit mondani, Ágy hÀt ¢n szÂlaltam meg vigasztalÂn:
ä Majd mi csinÀlunk Ãj bÃtorokat. Szebbeket, mint azok a r¢giek voltak.
ä K¢t szekr¢ny, k¢t Àgy, egy nagy asztal, hat sz¢k ¢s k¢t ¢jjeliszekr¢ny kellene ä
mondta az asszony.
ä Rendben van ä bÂlintottam.
EzutÀn r¢szletesen megbesz¢lt¡k, hogy milyenek legyenek a bÃtorok, Hugyik MihÀly meg k´z´lte, hogy mindez mennyibe fog ker¡lni. R´vid idûre kiz´kkent a k´lt¢szetbûl, ¢s el¢g magas Àrat szabott, de Nesebikn¢ szemrebben¢s n¢lk¡l tudomÀsul
vette, ¢s hazament a lÀnyÀval, Hugyik MihÀly kievezett a folyÂra, ¢n cs´ndesen piszmogtam a mühelyben, ¢s vÀrtam a diÂfÀt.
Kora d¢lutÀn k¢t hallgatag ember egy nagy szek¢ren meghozta a vastag diÂfadeszkÀkat, ¢s lerakta a mühely el¢. Onnan mÀr egyed¡l cipeltem be a mühelybe a neh¢z
deszkÀkat, kicsit irigyeltem Hugyik MihÀlyt, ¢s majdnem sajnÀltam, hogy ¢n nem tudok verseket Árni. IgazÀbÂl azonban m¢gsem sajnÀltam, szerettem a munkÀmat, szerettem diÂfÀval dolgozni, elhatÀroztam, hogy igazÀn sz¢p bÃtorokat fogok csinÀlni Nesebik Ang¢lÀnak, szer¢ny, jÂravalÂ lÀnynak lÀtszott, Ãgy gondoltam, meg¢rdemli,
hogy sz¢p bÃtorok k´z´tt ¢lje le az ¢let¢t. Dolgoztam hÀt szorgalmasan, de most mÀr
csak h¢tk´znapokon, vasÀrnap pihentem, ¢s rem¢ltem, hogy RostÀs Antal, a kÀntor
meg van el¢gedve velem. Hugyik MihÀly is szorgalmasan k¡ld´zgette a k¢k ¢s rÂzsaszÁnü borÁt¢kokat a szerkesztûs¢geknek, de egyetlen ÃjsÀg sem k´z´lt verset Halmosi
Gy´rgy neve alatt. Ez igencsak elkeserÁtette Hugyik MihÀlyt, egy napon szomorÃ ÀbrÀzattal bej´tt hozzÀm a mühelybe, ¢s azt mondta:
ä MozgÂ csÂnakban nem lehet rendesen verset Árni.
ä T¢nyleg nem k´nnyü munka ä hagytam rÀ.
ä Amint leteszem az evezût, hogy papÁrt ¢s ceruzÀt vegyek a kezembe, a csÂnak sodrÂdni ¢s forgolÂdni kezd a vÁzen ä magyarÀzta Hugyik MihÀly. ä Nem tudom tartÂsan
egy pontra irÀnyÁtani a figyelmemet. ¹sszekuszÀlÂdik k´r¡l´ttem a k´lt¢szet, ¢s ilyenkor ´sszekuszÀlt, zagyva versek sz¡letnek.
Sz¢ttÀrtam a karomat.
ä Ebben nem segÁthetek. Nem tudok verseket Árni, ¢s egy¢bk¢nt is diÂfa bÃtorokat
kell csinÀlnom. De vasÀrnaponk¢nt mÀr nem dolgozom. Ilyenkor tarthatom az evezût,
ha akarod. MegÀllÁtanÀm a csÂnakot, ¢s te nyugodtan ´sszpontosÁthatnÀl.
Hugyik MihÀly elgondolkozott, ¢s kicsit felder¡lt az arca.
ä Megtenn¢d ezt? ä k¢rdezte.
ä Term¢szetesen ä mondtam. ä Tulajdonk¢ppen ¢n is szeretem a k´lt¢szetet.
ä VasÀrnap egy¡tt megy¡nk a folyÂra ä mondta immÀr felvillanyozva Hugyik
MihÀly.
VasÀrnap egy¡tt szÀlltunk be a halÀszcsÂnakba, ¢n is levetettem az ingemet, megragadtam az evezût, ¢s a folyÂ k´zep¢re eveztem. Lassan csorogtunk lefel¢, Hugyik
MihÀly idûnk¢nt beintett, ekkor ¢n megÀllÁtottam ¢s megprÂbÀltam egyenesben tartani a csÂnakot, ez legt´bbsz´r siker¡lt is, Hugyik MihÀly tartÂsan egy pontra irÀnyÁthatta a figyelm¢t, ¢s rÂtta a sorokat a feh¢r noteszbe. Derekasan dolgozott, mÀr az
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elsû vasÀrnapon legalÀbb ´t hosszÃ verset Árt a füzfÀkrÂl, nÀdasokrÂl, a nÀdi rigÂk ¢nek¢rûl, egy nemeskÂcsagrÂl ¢s egy fosÂg¢mrûl. VasÀrnapjaim tehÀt megteltek k´lt¢szettel, halovÀny bûr´m is kezdett sz¢p, eg¢szs¢ges szÁnüre barnulni, persze Hugyik
MihÀlynak tovÀbbra is sokkal eg¢szs¢gesebb szÁne volt, mint nekem, Halmosi Gy´rgy
versei azonban tovÀbbra sem jelentek meg a lapokban.
A diÂfa bÃtorok viszont kezdtek kialakulni.
Egyszer ben¢zett hozzÀm Nesebikn¢, mindent alaposan szem¡gyre vett, nem szÂlt
semmit, de n¢ha mintha elismerûen bÂlogatott volna. AztÀn egyszer elvezette hozzÀm
JuhÀsz AndrÀst is, egy vastag karÃ, bajuszos fiatalembert, aki szint¢n el¢gedettnek lÀtszott, ¢s ¢n nem k¢telkedtem mÀr benne, hogy sz¡ks¢g eset¢n egyed¡l is meg tudja
majd mozgatni a neh¢z bÃtordarabokat. Legt´bbsz´r azonban RostÀs Antal, a lyukas
fejü kÀntor j´tt be a mühelybe. Kezdetben talÀn nem bÁzott teljess¢ggel a szaktudÀsomban, csupÀn jÂ Ãtra akart t¢rÁteni, ¢s ez¢rt szerezte nekem a j´vedelmezû munkÀt,
de ahogyan formÀlÂdtak a bÃtorok, egyre lelkesebb¢ vÀlt, dics¢rte az ¡gyess¢gemet,
sût egyszer szÂ szerint ezt mondta:
ä MagÀnak volt igaza. Egy sz¢p bÃtordarab is ¢r annyit, mint egy sz¢p vers.
ä Megk¢rem, hogy a barÀtom elûtt ne besz¢ljen Ágy ä figyelmeztettem. ä MostanÀban igen rosszkedvü, n¢ha kimondottan bÃskomor. Nem k´zlik a verseit, pedig û mindennap m¢lys¢gesen belemer¡l a k´lt¢szetbe. De imbolygÂ csÂnakban Árja a verseit,
¢s ettûl kiss¢ ´sszekuszÀlÂdik a k´lt¢szete.
ä A verseket szilÀrd asztalokon kell Árni ä mondta RostÀs Antal. ä °n szilÀrd ÁrÂasztalon Árom a verseimet, ¢s mindenkinek tetszenek. A temet¢seken zokognak az emberek, amikor a verseimet ¢nekelem.
ä Enn¢l szilÀrdabb asztal nincs a vilÀgon ä mutattam a mÀr majdnem k¢sz diÂfa
asztalra.
ä Elhiszem ä mondta sÂvÀrogva RostÀs Antal. ä Szeretn¢k ilyen asztalon verset Árni.
Maga t¢nyleg meg¢rdemli, hogy meggazdagodj¢k. ¹r¡l´k, hogy megfogadta a tanÀcsomat, ¢s nem dolgozik mÀr vasÀrnapokon.
ä Hamarosan veszek magamnak ¡nneplûruhÀt ä Ág¢rtem neki, bÀr ezt akkor m¢g
nem gondoltam eg¢szen komolyan.
RostÀs Antal a k´vetkezû alkalommal mÀr bevezette a mühelybe Nesebik Ang¢lÀt
is. A lÀny, aki bizonyÀra rendszeres templombajÀrÂ volt, most is szem¢rmesen viselkedett, de az¢rt alaposan megszeml¢lte a bÃtorokat, ¢s kipirosodott az arca. Ekkor
mÀr biztos voltam benne, hogy jÂ munkÀt v¢gzek. K¢sûbb m¢g inkÀbb megbizonyosodhattam errûl, mert RostÀs Antal ¢s Nesebik Ang¢la majdnem mindennap bej´ttek
a mühelybe, mÀr nemcsak n¢zegett¢k, hanem simogattÀk is a sz¢p diÂfa bÃtorokat,
nyitogattÀk a szekr¢nyek ajtajÀt, le¡ltek a sz¢kekre, ¢s egyre lelkesebbeknek lÀtszottak,
¢s egyre k´zelebb ¡ltek le egymÀs mell¢. AztÀn ahogy k´zeledett az ûsz, lassank¢nt
kezdtek elszomorodni, holott a bÃtorok naprÂl napra szebbek lettek, igazÀn derekasan dolgoztam rajtuk. Egy napon RostÀs Antal keserüen megjegyezte:
ä Sohasem fogok ilyen sz¢p szilÀrd asztalon verseket Árni.
ä Az anyÀm nem fogja nek¡nk adni ezeket a diÂfa bÃtorokat ä mondta Nesebik
Ang¢la.
Erre mÀr felkaptam a fejem, ¢s megk¢rdeztem:
ä Mirûl van szÂ?
RostÀs Antal tisztess¢ges ¢s egyenes besz¢dü ember volt, tisztess¢gesen ¢s ¢rthetûen
k´z´lte velem:
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ä Szeretj¡k egymÀst Ang¢lÀval. Elveszem feles¢g¡l. Elsz´ktetem.
ä Mit szÂl majd ehhez JuhÀsz AndrÀs? ä k¢rdeztem. ä A fiÃnak igen haragos bajusza
van, ¢s a karja is igen vastag.
ä TÃl¢li ä mondta meglepû kem¢nys¢ggel Nesebik Ang¢la, de aztÀn megint elszomorodott. ä Az anyÀm biztosan nem adja nek¡nk a bÃtorokat.
ä El kell menn¡nk innen ä mondta RostÀs Antal. ä MÀsutt Árok majd verseket az
elhunytakrÂl. Mindenf¢le rozoga asztalokon Árom majd a verseimet, de egyszer majd
´sszeszedj¡k magunkat. Ilyen szilÀrd diÂfa asztalom azonban sohasem lesz.
Kezdtem megsokallni k´r¡l´ttem a k´lt¢szetet. K¢t k´ltû is a nyakamba szakadt
abban az egyetlen asztalosmühelyben. Pedig ¢n sem Hugyik MihÀlybÂl, sem RostÀs
AntalbÂl nem n¢ztem volna ki, hogy k¢pesek verseket Árni. ýk m¢gis verseket Ártak,
¢s ¢reztem, hogy vesz¢lyben vannak a bÃtoraim.
ä Sokat izzadtam ezen a nyÀron ä mondtam szemrehÀnyÂan. ä A diÂfa megdolgozÀsa egyÀltalÀn nem k´nnyü munka.
ä íg¢rje meg, hogy nem szÂl senkinek sem a szÀnd¢kunkrÂl ä k¢rte RostÀs Antal.
EzÃttal nem Ág¢rtem meg neki semmit, de az¢rt nem szÂltam senkinek sem a szÀnd¢kukrÂl. °s ûk egy sz¢p napon eltüntek, elmentek valahovÀ, ¢ppen akkor, amikor
a bÃtorok mÀr teljesen elk¢sz¡ltek. Akkor megk¢rtem Hugyik MihÀlyt, hogy hanyagolja egy kicsit a k´lt¢szetet, maradjon velem a mühelyben, ¢s vÀrjuk ki, hogy mi lesz.
Nem kellett sokÀig vÀrnunk. Hamarosan megjelent Nesebikn¢ f¡rg¢n ¢s elszÀntan,
¢s vele j´tt JuhÀsz AndrÀs is komoran ¢s erûteljesen. Mindketten baltÀt tartottak a
kez¡kben, megszeml¢lt¢k a bÃtorokat, nem mondtak semmilyen v¢lem¢nyt a munkÀmrÂl, de nyilvÀn el¢gedettek voltak, letett¢k a baltÀkat a sz¢pen megformÀlt ¢s simÀra csiszolt diÂfa asztalra, ¢s akkor Nesebikn¢ leszÀmolt egy k´teg p¢nzt Hugyik
MihÀlynak. Hugyik MihÀly ÀtnyÀlazta a p¢nzeket, a nekem jÀrÂ r¢szt r´gt´n kifizette.
ä Rendben van? ä k¢rdezte Nesebikn¢.
ä Rendben van ä mondta Hugyik MihÀly.
Akkor a kem¢ny kis asszony k¢zbe vette a baltÀt, ¢s megragadta baltÀjÀt JuhÀsz AndrÀs, a komor fiatalember is, ¢s nekiestek a bÃtoroknak. A diÂfÀt nem k´nnyü sz¢thasogatni, nem roppan sz¢t egy-k¢t baltacsapÀs utÀn, erûs elszÀntsÀg ¢s t¡relem kell a
feldarabolÀsÀhoz. Ebben a k¢t emberben megvolt a kellû elszÀntsÀg ¢s t¡relem, amellett nagyon d¡h´sek is voltak.
Mi ketten Hugyik MihÀllyal szÂtlanul n¢zt¡k rombolÂ tev¢kenyked¢s¡ket, fel¡lt¡nk a satupadra, cigarettÀztunk, a csikkeket a faforgÀcsok k´z¢ dobtuk, ami nagy
meggondolatlansÀg volt r¢sz¡nkrûl, felgyÃjthattuk volna az eg¢sz mühelyt, a cigarettav¢gek azonban elhamvadtak, nem keletkezett tüz, a sz¢p diÂfa bÃtorok viszont v¢g¡l
is csÃnya szeletekre hasadoztak. Nesebikn¢ ¢s JuhÀsz AndrÀs beleizzadt a rombolÀsba,
szemmel lÀthatÂan elfÀradtak mind a ketten, de valamelyest el¢gedettebbek voltak,
mint akkor, amikor bej´ttek a mühelybe, a lelk¡kben felgy¡lemlett m¢regbûl is elpÀrolgott valamennyi, a sz¢p bÃtorok hely¢n maradt szÀlkÀs fadarabok n¢mileg megnyugtattÀk ûket.
ä KivÀlÂ munkÀt v¢geztek ä mondtam elismerûen. ä A felszabadÁtÂ hadseregnek is
becs¡let¢re vÀlna.
SzÀnakozva v¢gigm¢rtek, aztÀn elmentek a baltÀkkal egy¡tt, ¢n meg a faforgÀcsok
k´z¢ p´ccintettem a ki tudja mÀr hÀnyadik cigarettav¢get, de ez sem lobbant lÀngra,
majdnem csalÂdottnak ¢reztem magam emiatt.
Hugyik MihÀly bÀgyadtan lecsusszant a satupadrÂl, k´rbejÀrta a frissen felhasoga-
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tott diÂfÀval elborÁtott mühelyt, mindent jÂl megn¢zett, aztÀn megÀllt elûttem, ¢s igazi
k´ltûi fÀjdalommal kitÀrulkozott:
ä °n is darabokra hasadtam. Nem vagyok valÂ semmire sem.
ä Van egy sz¢p hÀzad ä vigasztaltam.
ä Azt a nagyapÀmtÂl ´r´k´ltem ä mondta.
ä Van egy sz¢p mühelyed ä vigasztaltam tovÀbb.
ä Azt az apÀmtÂl ´r´k´ltem.
ä Sz¢p verseket Ársz ä mondtam, de mÀr kezdtem unni a vigasztalÀst.
ä Senki sem k´zli a verseimet ä mondta bÃbÀnatosan Hugyik MihÀly. ä M¢g a vasÀrnapi verseimet sem k´zlik. Pedig vasÀrnaponk¢nt, amikor te irÀnyÁtod a csÂnakot,
m¢lys¢gesen belemer¡l´k a k´lt¢szetbe, m¢gsem kellenek a verseim senkinek. Az asztalosmunkÀt meg nem szeretem. Sohasem szerettem. Ez¢rt is t¢rtem Àt a k´lt¢szetre,
de hiÀba... Te legalÀbb sz¢p bÃtorokat tudsz csinÀlni.
ä Sz¢thasogatjÀk a bÃtoraimat ä mondtam ¢n is bÃbÀnatosan, ¢s k´rbemutattam.
Hugyik MihÀly ekkor odaÀllt a satupad el¢, k¢t kez¢vel elkezdett dobolni a satupadon, gyorsan csapkodott a kez¢vel, ¢les hangon rikoltozott valamilyen Àltala hirtelen
kitalÀlt dallamot, Ãgy viselkedett, mint valamikor r¢gen, amikor m¢g egy¡tt tanultuk
a szakmÀt, de Âb¢gatÀsa most egyÀltalÀn nem szÂrakoztatott. Ez¢rt azt mondtam neki:
ä A templomban nincs kÀntor. A lyukas fejü RostÀs Antal v¢gleg elment innen.
Hugyik MihÀly tovÀbb dobolt ¢s tovÀbb Âb¢gatott.
ä Sz¢p hangod van ä folytattam. ä °nekelhetn¢l a templomban, ¢s a hÁvûk veled
¢nekeln¢nek.
Hugyik MihÀly erre mÀr lassabban dobolt, ¢s halkabban Âb¢gatott.
ä Sz¢p verseket tudnÀl Árni az elhalÀlozott emberekrûl, a sz¢p verseket sz¢pen el¢nekeln¢d a temetûben, mindenki sÁrna, ¢s a gyÀszolÂ rokonsÀg jÂl megfizetne ¢rte.
Hugyik MihÀly abbahagyta a dobolÀst ¢s a rikoltozÀst. Gyanakodva n¢zett rÀm, nem
volt benne biztos, hogy komolyan besz¢lek-e vagy talÀn gÃnyolÂdom. ögy n¢ztem
vissza rÀ, mint aki komolyan besz¢l.
Kiment a mühelybûl, ¢s lehet, hogy m¢g aznap elment a pl¢bÀnoshoz. N¢hÀny nap
mÃlva mÀr a templomban ¢nekelt, ¢s csakhamar gyÀszruhÀs emberek kezdtek jÀrni
hozzÀ, ¢s verseket rendeltek nÀla elhunyt csalÀdtagjaik temet¢s¢re. így j´tt rÀnk az
ûsz, ¢n ism¢t sz¢keket, asztalokat ¢s padokat csinÀltam fenyûfÀbÂl, jÂ esetben kûrisfÀbÂl is, vettem magamnak fekete ¡nneplû´lt´nyt, ¢s vasÀrnaponk¢nt elmentem a
templomba nagymis¢re. Hugyik MihÀly ¢les fejhangon ¢nekelte az egyhÀzi dalokat,
¢s a hÁvûk vele ¢nekeltek. Kem¢ny t¢l k´vetkezett, ¢s influenzajÀrvÀny, az emberek
gyakrabban haltak meg, mint mÀskor, Hugyik MihÀly rengeteg verset Árt, ¢s mindegyiket el¢nekelte a temetûben, sokan sÁrtak, ¢s sokan megÀllapÁtottÀk, hogy Hugyik
MihÀly jÂ kÀntor ¢s jÂ k´ltû. °n meg k´zben a mühelyben egy kis vaskÀlyhÀban elt¡zeltem a sz¢thasogatott diÂfa bÃtor darabjait. A diÂfa lassan ¢g ¢s hosszasan parÀzslik,
mindig meleg volt a mühelyben, nem betegedtem meg, nem lettem influenzÀs azon
a t¢len, bÀr a bûr´m szÁne megint elhalvÀnyodott, de hÀt t¢len a legt´bb ember elhalvÀnyodik.
Odakint sz¢p feh¢r volt a vilÀg. A ribizlibokrokat hÂ borÁtotta, a folyÂ befagyott, ¢s
a j¢g ´sszeroppantotta Hugyik MihÀly ´bl´s halÀszcsÂnakjÀt, mert senki sem hÃzta ki
ûsszel a csÂnakot a vÁzbûl. Hugyik MihÀly azonban mÀr vidÀm ember lett, emiatt sem
bÀnkÂdott, azt mondta, hogy tavaszra majd felgyÃjtja a megroggyant csÂnakot a nÀdas
mellett, hiszen a müv¢szeknek egy¢bk¢nt is az a dolguk, hogy felgyÃjtsÀk a vilÀgot.
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TakÀcs Zsuzsa

HçROM VERS
R¢tes
Amikor elkesered¢semben kett¢t¢ptem a r¢test, ahelyett, hogy k¢ssel
kett¢vÀgtam volna, ahogy k¢rte,
amikor minden ujjam a meggytûl v¢res volt,
kez¢t kezemre tette nyugtatÂlag.
Amikor elkaptam az arcÀrÂl szememet,
hiszen nem volt mÀr abban k´nnyeknek helye,
¢s nem sÁrhatok minden Ãjabb elrepedt
csigolya miatt, gondoltam. Lesz idûm m¢g
sÁrni, ¢s nem sÁrni lesz idûm. Amikor
rÀhajoltam ¢s megcsÂkoltam a k¢zfej¢t,
mintha a halÀlÀba beleegyezn¢k, olyan volt.

Emelet
çlmÀban, mondta, beleragadt a liftbe,
aztÀn egy ismeretlen lakÀsba ker¡lt, ¢pp
olyanba, mint az ´v¢, de jÂ n¢hÀny emelettel
f´ljebb. HiÀba k¢rte az ott lakÂkat,
hogy kÁs¢rj¢k haza, mert gyenge, hiÀba
fogta meg a ruhÀjuk suhogÂ ujjÀt, Ãgy tettek,
mintha ott se volna. KiabÀlni prÂbÀlt,
de nem j´tt ki hang a torkÀn. V¢g¡l
megszÂlalt a telefon, orvosa ût kereste.
°n vagyok! ä vÀlaszolt szÁvdobogva.
T¢ves! ä szabadkozott az orvos, ¢s hiÀba
tiltakozott, letette a kagylÂt.
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Mint akinek m¢zbe csepegtetik a m¢rget
Mint akinek m¢zbe csepegtetik a m¢rget,
a halÀl ¢dess¢g¢vel kecsegtetik,
Ãgy vÀrtÀl, f´lt¢ve a Beethoven-zene,
ha bel¢pek a szobÀdba, hogy az fogadjon, ne
a lemezjÀtszÂ mellett halÀlos verejt¢kben
az ¢l¢nkz´ld dÁvÀnyon fekve te.
De nekem a zongoraszÂ volt elviselhetetlen,
levettem r´gt´n a lemezt
(tudtam, hogy t´bb¢ nem hallgatom meg),
mert nem kÁs¢rheti a sz¢thÃzÀst feloldÀs.
(Nem maradt erûd elf¡gg´ny´zni a szobÀt.)
S¡ket cs´nd jÀtszott ¢s bÀntÂ megvilÀgÁtÀs.

Yves Bonnefoy

A NAGY HAVAZçS
Az elsû havazÀs, kora reggel. Az okker, a z´ld
A fÀk alÀ menek¡l.
A mÀsodik d¢ltÀjban. Nem marad
A szÁnbûl mÀs,
Csak a fenyûtük,
Lehullanak ûk is, n¢hol sürübben, mint a hÂ.
AztÀn estefel¢ Ãjra,
A f¢ny m¢rlegkarja megÀll.
Az Àrnyak ¢s az Àlmok egyforma sÃlyuak.
N¢mi sz¢l,
A lÀba hegy¢vel egy szÂt Ár, tÃl a vilÀgon.

Mai francia k´ltûk

AZ EGYETLEN RñZSA
De ¢n ezt n¢zem, ezt a megk¢rgesedett
Havat, mely a kockak´vekre csÃszott,
S megt´m´r¡l az oszlopok t´v¢n¢l,
Jobbra, balra, messze el´l a f¢lhomÀlyban,
K¡l´n´sk¢pp csak azt az Ávet bÀmulom,
Amit ez a sÀr rÀrajzolt a kûre.
Csak azon tünûd´m, aminek nincs
Neve, ¢rtelme sincs. BarÀtaim,
Alberti, Brunelleschi, San Gallo
S Palladio, aki a tÃlsÂ partrÂl intesz,
El nem Àrullak m¢gsem, megyek tovÀbb,
A legtisztÀbb forma egyed¡l az,
Amin itt Àthatolt a foszladÂ k´d,
Ez a megtaposott hÂ az egyetlen rÂzsa.

Jacques R¢da

HçROM VERSSZAK
EGY FEKVý SíRSZOBORHOZ
Ren¢ Char, 1988
Igaz, t´m¢rdek felhû gyülik f´l, mÁg a villÀm
A meggy´t´rt egekbûl cikcakkf¢nnyel kit´r:
Ide, amoda, messzebb, el sem d´nt´tte nyilvÀn,
V¢letlen talÀl c¢lt a kesztyütlen ´k´l.
De most, nyugodvÀn, a csontok eml¢kezet¢nek
S a f´ldben g´rd¡lû viharnak mÀr Àtadatott.
Mily lÀng hoznÀ vissza a gûg´t, a f¢nyt vagy ¢ppen
A d¡h´t, egy reggel¢t, mit a vÁz k¢kre mosott,
Vagy a kiszÀmolÂsdis gyerekgy´ny´r¡s¢get,
Mely k´nnyü ruhÀban szalad, mandulafÀk alatt?
S harmatot, villÀmlÀst vagy f´l¢getett szavakat,
Hol rejtelem, talÀlÂs k¢rd¢s ´ssze¢rhet.
*
Ha az Át¢lû szem nem is (hisz bev¢geztetett),
NyugtÀban lÀthatÂ nagy lÀba, hosszÃ arca.
E kiterjed¢s k´r¡l sz´kdelve, a szavakra
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ºgyelj¡nk: tÃl sokat, tÃl keveset ne. Itt rekedt
RigÂf¢szek a szÀraz fÀn. N¢ma folyam Àrja
Menek¡l mezÁtlÀb, mÁg vihar csapkod szin¢n,
S utat vÀg pÀr gy´ng¢d szÂ k´zt, mely beinvitÀlja
Egy versbe, f¢nyleni. PÀr nagy, Àrtatlanforma l¢ny
çtn¢z a gallyakon a kertbe, kilopva onnan
Egy-k¢t füszÀlat vagy ¡vegszilÀnkot, kavicsot.
Lehet, hogy nyugtÀban ellenkezik ¢s csatÀzik ott,
Hol csak f´l¢nyes holtat lÀthatunk, tÀvozÂban.
*
K´r´s-k´r¡l nincs vÀltozÀs: harcos k¢k boltozat
LÀngol, a t¢l veszt¢t ¢rzi a vadrÂzsa Àga,
Enged a vadÂc sz¢l illatos ugrÀsainak,
MÁg az H¢rakleitosz rongyait szertehÀnyja.
ý itt derüs, marka szorÁtja, mit megragadott.
Nyugszik, teljes hosszÀban, nagy pofÀjÀval, szÂtlan,
A pacsirta f´lszÀrnyalÀsÀval ´sszevontan.
Lassan vigy¡k: neh¢z. Nem kell orgona, sem dics¢ret.
Takart lÀng, a kihÃnyt tisztelet¢re vilÀgitÂ.
A Sorgue hideg vonalÀnak napjÀval f´l¢bred.
S a f´ld´n, honn¢t egy Àrny letünt, kakukkfücsomÂ.

Paul de Roux

A NAGY VíZTARTçLY
A fü z´ldje alig kivehetû m¢g,
hajnalban, ahogy a szÁn sz¡letik
ä a szÁn kil¢p a f´ldbûl, ¢s lÀthatÂ,
hogy ott van mÀr az ¢gen, ¢szrev¢tlen,
e k¢kl¢sben, mely k¢t¢rtelmü m¢g,
s tÃl ismerûs, egy t¢li reggel¢.
A z´ld kil¢p a f´ldbûl, maga a
f´ld z´ldell ä ahogyan itt csupÀn ez a gyep,
a szük, erûtlen k¢rgen, amely a Vanne nagy
vÁztartÀlyÀt f´di, s esz¢be jutnak
minderrûl itt a m¢ly vÁz f´ld alatti
katedrÀlisai, a zajtalan
alvÀsÃ folyÂk s a s¢tÀlÂ ÀlmÃ
vizek a f´ld s´t¢tlû belsej¢ben.

Mai francia k´ltûk

K°K
çgak k´z´tt ez a fal messzirûl
t¡n¢kenyen k¢knek mutatkozik
az esûben megmozgatja a tÀjat
z´ld borzongÀsban hozza el az ¡vegig
mikor a sz¢l a cs´ppekkel beszÂrt
t¢ren v¢gighasÁt ¢s megkÁnozza
a s¢r¡lt muskÀtlileveleket
ä s ez a k¢k csak t´rmel¢kdombra hajÁtott
fest¢kmarad¢k, amely ¢vek Âta
kivilÀgÁt a csalÀnok alÂl.

Guy Goffette

F¹LJçRAT A SZONETTHEZ
ars poeticÀul
S a cezÃra, amint ide bec´vekel:
kert¢szgatyÀs pacÀk a szir¢nbÀl
k´zep¢n. Na fene, megj´ttek a hajÂsok
ä de az: szeretlek, hogy mondhatÂ
cipûmadzagban hasra nem esve? A holdf¢ny
elektronikus korban nem fojtogat, csak
k´nnyes pofÀjÃ tacskÂt, hÁdc´l´p
t´v¢n, ahol k´nnyÁt magÀn,
¢hs¢g¢n, nyomorÀn: f´nt a k´tûf¢k
v¢g¢n a MÃzsa meg t¡relmetlenkedik,
s nyÃjtja a sort, k´ltûk¢nt, egyre nyÃjtja,
mÁg holddal tünik el, visszf¢nyek ¢lein
az ugatÂ emberbûl a l¢lek.
TÂth Judit fordÁtÀsai
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BatÀr Attila

A CANAL ST. MARTIN HíDJAI
Az ¢lû ¢pÁt¢szeti t¢r
à...s¢ta k´zben ¢szrevetted-e, hogy a vÀrost
ben¢pesÁtû ¢p¡letek k´z¡l egyesek n¢mÀk;
mÀsok besz¢lnek; megint mÀsok, ezek a legritkÀbbak, ¢nekelnek?Ê
(Paul Val¢ry)

Vajon napjaink vÀrostervezûinek hÀny meggyûzû p¢ldÀra van sz¡ks¢g¡k ahhoz, hogy
meg¢rts¢k: az ¢pÁt¢szet mÀgikus hatÀsa nem ´nmagukban az ¢pÁt¢szeti tÀrgyakban,
hanem e tÀrgyaknak a k´rnyezet eg¢sz¢vel valÂ sokr¢tü, eleven k´lcs´nhatÀsÀban rejlik? Egyed¡l a kapcsolatrendszer bonyolult sz´vete, az ¢szlelt lÀtvÀny, hang, t´meg,
Àrny¢k, fuvallat, illat ¢s Ágy tovÀbb vÀlthat ki belûl¡nk m¢ly rezonanciÀt, mely el¢nk
tÀrja az eleven t¢r aktÁv elemei k´z´tti jÀt¢kot ¢s azok ´r´kk¢ vÀltozÂ dinamikus egyensÃlyÀt.
A kivÀlasztott, szer¢nynek tünû, bÀr m¢gis sokoldalÃ, ´sszetett p¢lda meggyûzûen
bizonyÁtja, hogy maradandÂ, eml¢kezetes, minden ¢rz¢kszerv¡nket megmozgatÂ benyomÀs kizÀrÂlag az elemek k´z´tt kialakult kapcsolatrendszerbûl k´vetkezhet. çllandÂsÀg ¢s elmÃlÀs, szilÀrdsÀg ¢s mozgÀs adja meg az ember formÀlta fizikai k´rnyezetnek a vonzÀsÀt ¢s a kihÁvÀsÀt, humÀnus helly¢ alakÁtva Àt az absztrakt teret.
A csatorna
°vszÀzadokkal ezelûtt m¢g bonyolult ¢let folyt a hidakon; n¢melyikre hÀzak ¢p¡ltek,
mÀsokon kereskedtek vagy vÀmot szedtek. Szerep¡k ma jÂval egysÁkÃbb, kizÀrÂlag a
k´zleked¢st szolgÀljÀk, m¢gis vannak kiv¢telek. Ilyenek a pÀrizsi Canal St. Martin hÁdjai. Kilenc hÁd, alig nyolcszÀz m¢teren bel¡l, melyeket eredetileg kizÀrÂlag az¢rt ¢pÁtettek, hogy a csatorna f´l´tt Àtvezessenek. De nem ez¢rt nevezetesek. A hidakat ma
mÀr a csatornÀn folyÂ akciÂk¢rt keresik fel az emberek: uszÀlyok Ãsznak Àt a csatornÀn,
duzzasztÂgÀtak j´nnek mozgÀsba... s a hidak teteje megtelik kÁvÀncsiak t´meg¢vel. A
Canal St. Martin hÁdjai vÁziszÁnpad hÁdpÀholyai.
1802-ben, ¢vszÀzadokon Àt tartÂ ÀbrÀndozÀs ¢s tervez¢s utÀn v¢g¡l is elkezdt¢k annak a komplex csatornarendszernek a ki¢pÁt¢s¢t, mely t´bbek k´z´tt az Ourcq folyÂt
´sszekapcsolta a SzajnÀval. E csatorna befejezû pÀrizsi r¢sze kÁgyÂzva, hol lÀthatÂan,
hol a f´ld alÀ bÃjva k¡zdi Àt magÀt a vÀroson. A felsû, Bassin de la Villette-nek nevezett
szakasz a SztÀlingrÀd teret el¢rve a f´ld alÀ bukik, hogy a t¢r Àtellenes oldalÀn Ãjra
felszÁnre ker¡lve mÀr a Canal St. Martin nevet viselve folyjon tovÀbb. A Szajna fel¢
k´zeledve a csatorna megint szintet vÀlt, s a Faubourg du Temple-tûl kezdve, a
Boulevard Jules Ferry ¢s a Boulevard Richard Lenoir alatt vize Ãjra lÀthatatlan. A
felszÁnen a sz¢les, parkosÁtott sugÀrutakon egyed¡l a fel¡lvilÀgÁtÂk jelzik, hol folyik
alattuk a vÁz, mely a Place de Bastille utÀn mÀr fedetlen¡l, a Port Henri IV.-nÀl Gare
de l'Arsenal n¢ven egyes¡l a SzajnÀval.
A Canal St. Martin, e csatornarendszernek ¢pÁt¢si idej¢t tekintve is utolsÂ szakasza,
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1822 ¢s 1825 k´z´tt ¢p¡lt fel. Hossza 3,2 kilom¢ter; lÀthatÂ r¢sz¢t k¢toldalrÂl fasorok,
s¢tÀnyok, utcÀk ´vezik, keleti partjÀn a Quai de Jemmapes, a nyugatin a Quai de
Valmy (hosszuk 1615 ¢s 1720 m¢ter a fenti sorrendnek megfelelûen). A csatorna alsÂ
szakaszÀt utÂlag fedt¢k le, 1859-ben, a Bastille-tÂl a Rampon utcÀig, majd 1911-ben
a hÀtramaradt szakaszt a Rampon utcÀtÂl a Faubourg du Temple-ig.
A vÁz szintje e 3,2 kilom¢teres szakaszon huszonh¢t m¢tert esik. A csatorna szakaszos
es¢s¢t ¢s a hajÂk Àtemel¢s¢t kilenc zsilip v¢gzi el. A vÁz f´l´tt Àtvezetû kilenc hÁdbÂl
kettû a kocsiforgalom, ´t pedig a gyalogosok szÀmÀra ÀllandÂan nyitva Àll. A hÀtramaradÂ k¢t hÁd rotÀciÂs, a hajÂk ÀtÃszÀsa idej¢n elfordulnak, elzÀrva a kocsik elûl az
Àtkel¢s lehetûs¢g¢t. E hidak forgÀsa, a duzzasztÂgÀtak mük´d¢se ¢s mük´dtet¢se, a
vÁzszintek emelked¢se ¢s s¡llyed¢se, a hajÂforgalommal k´z´sen, az esem¢ny a csatornÀn.
A csatorna nyÁltszÁni, bumerÀng formÀjÃ vonala k¢t, nagyjÀbÂl egyenlû hosszÃsÀgÃ,
de elt¢rû jellegü r¢szbûl Àll, mely a k´z¢psû, erûteljes fordulatÃ kanyarnÀl vÀlik kett¢.
A felsû, sz¢les, parttalannak tünû szakasz a nyugodtabb, nincsenek rajta gÀtak ä hidak
is csak a v¢g¢n ä, amelyek megzavarnÀk a kilÀtÀst. A tÀj kinyÁlik, messze ellÀt a szem.
A csatorna medenc¢nek tünik, amelyben szinte Àll a vÁz. A vÁzfolyÀs zavartalansÀga
partjÀra csalja a horgÀszokat, nyaranta napozÂk lepik el a k¢t sz¢l¢t. E felsû szakaszon
csend van, b¢k¢s a k¢p.
Az akciÂk jÂ r¢sze a csatorna alsÂ szakaszÀn fordul elû, ahol a legt´bb duzzasztÂ
van, s ahovÀ kilenc hÁdbÂl h¢t jutott. A csatorna k¢t oldalÀt k´zelebb hozta itt a sz¡ks¢g,
t´bb itt a hely mÀsra, fasorra, s¢tÀnyra. Az alsÂ szakasz lÀtvÀnya mozdulatlanul is sz¢p.
K´z¢pen a szük csatorna sz¡rk¢sz´ldje, k¢t sz¢len a lombos fÀk hosszan elnyÃlÂ sora,
mely a vÁz f´l´tt egymÀsnak nyÃjtja kez¢t, maguk k´z¢ szorÁtva az ¢g keskeny sÀvjÀt.
A sürü lombozat k´z´tt Àtszürûdû napsugÀr inkÀbb Àrnyat rajzol, mint f¢nyt. Haragosz´ldje alatt m¢gsem zord, inkÀbb meghitt a hangulat, melyre a fasor vigyÀz. Minden b¢k¢s a fÀk alatt: a lassan elfolyÂ vÁz, a lustÀn bÂlogatÂ Àgak, a s¢tÀny az andalgÂkkal, az egymÀsba fonÂdott testek a padokon, a gyerekek matatÀsa a homokban. A
vÁz t¡kr´zûdû felszÁne, a komor fasorok, az utcÀkat hatÀrolÂ vilÀgos hÀzsorok, e sz¡rke,
z´ld, feh¢r szÁnü, pÀrhuzamosan futÂ sÀvok elviszik a szemet s a k¢pzeletet a tÀvolba,
oda, ahol PÀrizs k´zpontjÀt sejtj¡k, ahol az egymÀsba futÂ vonalak a v¢gpontban elhomÀlyosodnak, s a valÂsÀg szertefoszlik.
A vÁzi Ãt ä egy k¡l´n´s pÀrizsi boulevard
A Canal St. Martin sajÀtos pÀrizsi k´rÃt, mely a t´bbi k´rÃtnÀl t´bb is, kevesebb is.
Egy munkÀsnegyed ¡tûere, egyszerü kell¢kekkel, szer¢ny, sût kopott hÀzakkal, mely
napjainkban ÀtalakulÀson megy kereszt¡l: dzsentrifikÀlÂdik. A pÀrizsi boulevard-oktÂl elt¢rûen csak sajÀt k´zvetlen k´rnyezet¢t szolgÀlja: m¢g ma is a k´rny¢k munkÀsainak ¢s munkan¢lk¡lieinek a promenÀdja. De a boulevard-oknÀl gazdagabb is, k´z¢pen a csillogÂ vÁz az aszfaltnÀl hangulatosabb. A vÁz n¢mÀn organizÀl, egyesÁt ¢s meghatÀroz.
°p¡letek, utcÀk, s¢tÀnyok, s k´z¢pen a csatorna... nagyjÀbÂl azonos sz¢less¢gü pÀrhuzamos sÀvok. Megegyez¢s¡k mell¢rendelts¢g. Ezzel szemben minden mÀsban, magassÀgban, szÁnben, anyagban... k¡l´nbs¢geket talÀlunk, elt¢rû ¢rt¢kek k¡l´n´s kombinÀciÂja r¢v¢n hierarchiÀt. A csatornÀra le kell n¢zn¡nk, a fÀkra fel, a csatorna alacsony szintje m¢gis egyen¢rt¢kü a fent l¢vûkkel. Sût. CentrÀlis fekv¢se, t¡kr´zûdû felszÁne s a viz¢n folyÂ aktivitÀs r¢v¢n a csatorna k¢pes a magas, sürün ism¢telt, t´m´tt
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fÀkat a sz¢lein mell¢kszereplûkk¢ minûsÁteni. Ugyanakkor, mÀs szempontbÂl n¢zve,
a fasor m¢giscsak kimagaslÂbb ¢s erûteljesebb. TovÀbbÀ az utca menti hÀzak ¢s a fasorok azonos magassÀguk ellen¢re is vet¢lkednek, p¢ldÀul szÁnhatÀsban ¢s aktivitÀsban. VilÀgossz¡rk¢t vet¡nk ´ssze s´t¢tz´lddel, jÀrdÀk, kÀv¢hÀzak mozgalmassÀgÀt ÀllÁtjuk szembe s¢tÀnyok csendj¢vel. SorolhatnÀnk tovÀbb, k¡l´nb´zû elt¢rû ¢rt¢keket
kell ´sszevetn¡nk, k¡l´nf¢le hierarchia ¢s mell¢rendelts¢g jelenik meg egyidejüleg.
A k¢p m¢gis egys¢ges, a csatorna vize ´sszefogja a lÀtvÀnyt.
K¡l´n´sen egys¢gesnek tünik a kompozÁciÂ, ha a lÀtvÀnyt hÁdrÂl n¢zz¡k v¢gig. E
felemelt lÀtÂpontrÂl a csatorna eg¢sze, a hosszÃ menet minden esem¢nye, vÁzes¢sei,
gÀtjai, hÁdjai, uszÀlyai, vÁzibuszai egyetlenegy k¢pben, egy r´gzÁtett lÀtÂsz´gben foghatÂk fel. Ebben a rÀlÀtÀsban a szakaszosan sorozott, ritmust adÂ hidak nem daraboljÀk sz¢t a k¢pet, sût a csatorna keresztsÀvjaik¢nt annak dÁszÁtûelemeiv¢ vÀlnak. °ppen
innen, ezekrûl a hidakrÂl v¢gigtekintve lehet a pÀrizsiaknak a csatorna irÀnti szeretet¢t
meg¢rteni. Nincs PÀrizsnak m¢g egy ilyen promenÀdja, a SzajnÀt is bele¢rtve, amelyet
ehhez hasonlÂan, felemelt pÀholybÂl, de m¢gis emberk´zelbûl lehetne v¢gigtekinteni
¢s Àt¢lni.
A Canal St. Martin a kisemberek SzajnÀja. Nem d´lyf´s ¢s nem uralkodÂ. Nem
vÀlaszt el jobb partot bal parttÂl k¢t k¡l´n vilÀgra, inkÀbb egyesÁt, a negyed fûutcÀja.
A csatorna keskeny, a szemben fekvû k¢t part hallÂtÀvolsÀgban, mintha egy szük utca
Àtellenes ablakaibÂl kiabÀlnÀnak Àt egymÀsnak az emberek. Egys¢ges a csatorna promenÀdja az¢rt is, mert k´nnyen bejÀrhatÂ, mert a sürün egymÀs mell¢ telepÁtett hidak
r¢v¢n a tÃlsÂ oldalra valÂ Àtkel¢s bÀrmely pillanatban k´nnyen l¢trej´het. Mindez¢rt
az ember nem a szakadÀst, hanem a szakadÀs ÀthidaltsÀgÀt ¢rzi.
Ipari mell¢kterm¢k ä k´lt¢szet
A csatorna a vÀroson lustÀn v¢gigkanyargÂ SzajnÀtÂl elt¢rûen szabÀlyos, geometrikus
formÀkba rendezett egyenes. A Szajna maga vÀgta a medr¢t, a csatornÀ¢t ember teremtette. A csatorna ipari konstrukciÂ, itt minden mesters¢gesen t´rt¢nik, m¢g a vÁz
sem folyik magÀtÂl. A Szajna spontaneitÀsÀval szemben itt minden emberi beavatkozÀsra, egy indusztralizÀlt vilÀg szervezetts¢g¢re utal.
Ez az ipari konstrukciÂ m¢gsem uralkodik f´l´tt¡nk. A csatorna emberl¢pt¢kü, mechanizmusa jÀt¢kos. A csatornÀnak bÀja van: a gÀthÀzak miniatür´k, a forgÂhidak mulatsÀgosak, a hidak Ávei kedvesek. Term¢szet ¢s müvi vilÀg talÀlkozÀsa. S bÀr gÀtakkal
emelik Àt a vizet, a vÁz m¢giscsak a term¢szet ajÀnd¢ka.
Ipari vilÀgot hirdetnek a csatorna hÁdjai is: anyagban, konstrukciÂban, formÀban.
A Canal St. Martin hÁdjai a Szajna hÁdjaitÂl elt¢rûen nem kûbûl, hanem vasbÂl ¢p¡ltek,
nem sz¢pnek tervezt¢k ûket, hanem hogy mük´djenek. Egyszerüek a formÀk, ahogy
tartÂszerkezet¡ket pûr¢n megmutatjÀk. M¢gis kecsesek. K¡l´n´sen a fel¡ljÀrÂk, melyek a duzzasztÂknÀl a keskenyre szabott vÁzmeder f´l´tt meredeken a tÃloldalra ÀtÁvelnek. Az uszÀlyok, a magasba k¢nyszerÁttetve, elegÀnssÀ tett¢k a rÀcsos szerkezetü
vasÁveket. E hidak diadalÁvek, melyek egyszerre tünnek robusztusnak ¢s finomnak,
kem¢nynek meg lend¡letesnek. Egyszerü, de mer¢sz Ávek. Akaratlanul is a csatorna
szimbÂlumai lettek.
MiutÀn a hÁd meredek g´rb¢j¢t rÀmpÀn Àt megmÀszni nem lehetett, az Áv alsÂ r¢sz¢re fokokat helyeztek, melyek a felsû lankÀs r¢szen, az Ávbe simulva, feleslegess¢ vÀlva, eltünnek. L¢pcsû ¢s Áv a hÁd jellemzûi lettek, ahogy a t´retlen, fellend¡lû hÁdÁvre
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a fokok merev cikcakkokban rÀk´ny´k´lnek. ív ¢s sz¢tt´rdelt egyenesek, k´nnyeds¢g
¢s vaskossÀg, finomsÀg ¢s darabossÀg, vasban megszerkesztve.
E fel¡ljÀrÂk, egyik a mÀsik m´g´tt, az emelkedû vÁz szÁnvonalÀt k´vetve, fokozatosan egyre magasabban fekvû karzatokra eml¢keztetnek, melyekrûl a vÁzi esem¢nyek
legjobban megszeml¢lhetûk. A csatorna esem¢nyeinek bonyolult a koreogrÀfiÀja: a
vÁz nemcsak lefel¢ folyik, hanem a gÀtak jÂvoltÀbÂl f´lfel¢ is; az azonos szinten tartott
vÁz sem mozdulatlan, a horizontÀlis vÁzszint alatt, a zsiliprendszer nyugalmi ÀllapotÀban, a m¢lyben elfolyik a vÁz; pÀternoszter mük´dik a duzzasztÂkban: a vÁz emelked¢se
a zsilip egyik oldalÀn egy¡tt jÀr azzal, hogy a tÃloldalon elfogy a vÁz. A vÁzszintes, a
f¡ggûleges ¢s a lejtûs irÀnyÃ mozgÀs ritmusban vÀltja egymÀst. LÀncreakciÂk; gyÀri
mechanizmus; jÀt¢kg¢p; perpetuum mobile.
A folyÂvÁz koreogrÀfiÀjÀba belekaszÀl a forgÂhidak rotÀciÂs mozgÀsa. TovÀbb bonyolÂdik a k¢p. öjabb dimenziÂ jelenik meg az irÀnyvÀltÀssal, az elûzû mozgÀsokat
idûben hol megelûzve, hol azoktÂl elmaradva. A forgÂhidak rotÀciÂs mozgÀsÀra mÂdosulnak a k¡l´nb´zû keresztirÀnyÃ mozgÀsok is, elindul vagy elakad az autÂ, megÀll
vagy irÀnyt vÀltoztatva k´rÁven folytatja ÃtjÀt a gyalogos. Mindegyik mozgÀs mÀskor
s mÀsk¢pp megakasztott vagy folytonos. MozgÀsok fÀziseltolÂdÀsban. L¡ktet¢s, mely
felvÀltja a nyugalmat.
Nem egyszerüen ritmus ä rÁtus
Mindez a tev¢kenys¢g, ny¡zsg¢s v¢gtelen¡l egyszerüen kezdûdik el. A gÀtmester kij´n
a hÀzikÂjÀbÂl, hajÂ halad v¢gig a csatornÀn. A mester beindÁtja a g¢pezetet, becsukja
a gÀtakat, beereszti a vizet, kinyitja a felsû gÀtat, s beengedi a hajÂt, leengedi a vizet s
vele egy¡tt a hajÂt, elforgatja a hidat, eltereli a forgalmat, kinyitja a zsilipeket, elengedi
a hajÂt, visszaÀllÁtja a hidat, f´lhÃzza a sorompÂt, s Ãjra elindÁtja a megakasztott forgalmat. Befejezve munkÀjÀt bemegy a hÀzikÂba, elv¢gzi az adminisztrÀciÂt, majd tovÀbb olvassa az ÃjsÀgjÀt.
Mennyi jÀt¢kossÀg ¢s mennyi k¢ptelens¢g. Az ember logikÀja a term¢szetivel szemben: megÀllÁtani a vÁz folyÀsÀt, felfel¢ folyatni a vizet, a gravitÀciÂ ellen dolgozni...
mennyi emberi erûfeszÁt¢s, hogy Àtemelj¢k a hajÂt. S m¢gis ¢ppen ez¢rt Ãjra ¢s Ãjra
l¢trej´n a fesz¡lts¢g s az izgalom. De az ember kihÁvÀsa ideiglenes, a hajÂ elmegy, a
term¢szet rendje, nyugalma visszaÀll.
Az ¢rzelmek kÂrusa
A mechanizmus, a gÀtmester Àltal elindÁtott g¢pezet az embert is befogja a megtervezett koreogrÀfiÀba. BÀr van egy k¡l´nbs¢g: az ember mozgÀsvÀltÀsÀt nem egyed¡l fizikai korlÀtok ¢s mechanizmus, hanem belsû motivÀciÂ is okozza. Az ember a hÁdra
mÀszik, hogy lÀsson.
A csatorna ugyanakkor hangszereli is e koreogrÀfiÀt. AkciÂ ¢s nyugalom, a vizuÀlissal pÀrhuzamosan hangban, zajban is jelentkezik. A csendesen folyÂ vÁz csobogÀsÀt
a zsilipekn¢l felvÀltja a lezuhant vÁz harsÀny robaja, a torzsalkodÀs zsivajjal jÀr. Ez az
erûszakos beavatkozÀs, a folyÂvÁz megakasztÀsa ¢s szabadon enged¢se drÀmai zajt
komponÀl.
Mindezek a jelens¢gek vÀrakozÀst id¢znek elû az emberben. A folyÂ vÁz lassÃ h´mp´lyg¢se elûk¢szÁt az izgalomra. Amint azonban becsukÂdnak a gÀtak, hely¢re Àll a
forgÂhÁd, s megint csendesen Ãszik medr¢ben a folyÂ, a n¢zûben is Ãjra beÀll a csend.
A Canal St. Martin ment¢n s¢tÀlÂ, annak akciÂit szeml¢lû ember nemcsak az¢rt ¢rez
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belsû b¢k¢t, mert maguk az akciÂk komÂtosan k´vetik egymÀst, hanem az¢rt is, mert
a k´rnyezetbûl is ellenÀllhatatlanul Àrad a nyugalom. Az izgalmakat oldott miliûben
¢lik Àt. A Canal St. Martin k¡l´nlegess¢ge ¢ppen abbÂl adÂdik, hogy komplex koreogrÀfiÀjÀval egyszerre tud az emberben harmÂniÀt ¢s fesz¡lts¢get kialakÁtani. így vÀlhattak e hidak nemcsak a csatorna, de a romantika szimbÂlumaivÀ is.
*
Az ¢pÁt¢szeti k´rnyezet ¢s ezek elemei ´nmagukban csak tÀrgyk¢nt l¢teznek. °letre
csak az emberrel kapcsolatba ker¡lve kelnek. °p¡letek ¢pÁt¢szett¢ csak akkor vÀlnak
az ember szem¢ben, amikor ´sszef¡gg¢seket talÀl ¢s teremt a felfogott jelens¢gek k´z´tt. A tÀrgyak Ágy kapnak tÀrgyon tÃli ¢rtelmet. A Canal St. Martin passzÁvan szeml¢lve is ¢lm¢ny, m¢gis akkor vÀlt ki m¢lyebb rezonanciÀt az emberekbûl, amikor birtokba veszik a teret, elindulnak a s¢tÀnyon, vagy megmÀsszÀk a hidat, amikor a gÀtmester beindÁtja a g¢pezetet, de nemcsak a g¢peket, hanem a jÀrÂkelûket is akciÂkra
k¢nyszerÁti, akik nemcsak szeml¢lûk lesznek, de r¢sztvevûk is. Az ember a szÁnre l¢pve
¢lettel t´lti meg a teret.

Zirkuli P¢ter

SAJçT K°PMçSçRA
A Louvre mÀsolÂi

A Louvre, azon kÁv¡l, hogy mÃzeum s a vilÀg egyik legnagyobb k´zgyüjtem¢nye, tanulÂhely is. C¢zanne nevezte Àb¢c¢sk´nyvnek, amelyikbûl az olvasÀst, a k¢pek olvasÀsÀt tanultÀk s tanuljÀk. °pÁt¢se a XIII. szÀzadban kezdûd´tt, de m¢g nem fejezûd´tt
be: udvarÀn a Piramis vadonatÃj, a p¢nz¡gyminiszt¢rium kik´lt´z¢s¢vel felszabadult
szÀrnyÀt most tatarozzÀk, hogy a mÃzeum r¢sze legyen. Az erûdÁtm¢nybûl, melyet az
akkori vÀrosfalakon tÃl, a Szajna-parton F¡l´p çgost ¢pÁttetett, jÂformÀn semmi se
maradt. A XIV. szÀzadban V. KÀroly tette kirÀlyi lakhelly¢. S az is volt mindaddig,
tovÀbbi ¢pÁtkez¢sekkel, mÁg a NapkirÀly Versailles-ba nem k´lt´z´tt. MÃzeumk¢nt
1793-ban nyitotta meg kapuit, vagyis k¢tszÀz ¢ve. àMÀsolni-AlkotniÊ cÁmmel ebbûl az
alkalombÂl rendeztek tavaly benne kiÀllÁtÀst.
MÀsolat a kiÀllÁtÀs hÀromszÀz tÀrgyÀbÂl majd' mindegyik, mert a mesterek mindig
mÀsoltÀk a mestereket, ezerszÀmra, kivÀlt ott, ahol mindig is bûven akadt mÀsolÂ ¢s
mÀsolnivalÂ. C¢zanne ez¢rt mondta, hogy olvasÂk´nyv a Louvre. Degas pedig, a mÀsik nagy mÀsolÂ, azt mondta, hogy senki sem sz¡letik magÀtÂl. CsupÀn a bugyuta tÀj¢kozatlansÀg hiszi magÀt tûrûlmetszetten eredetinek, bÀrmily kev¢ss¢ egy¢ni is, hiszen a korlÀtoltsÀgra m¢giscsak a korlÀtoltsÀg hasonlÁt leginkÀbb. A nagyok mÀs nagyoknak epigonjai, olyasf¢lek¢pp, ahogyan We´res Árta: àbÀr a homokban lÀbnyomuk lehetn¢kÊ. A bejelentett program hol ez, hol az ellenkezûje, a müv¢szetek vÀltozÀsaiban
az ÀllandÂsÀg rend¡letlen: a mesterek egyhuzamban tanulnak, vagyis szÂ szerint is
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mÀsolnak ser¢nyen, meg szem¡gyre vesznek egy-egy k¢rd¢st, hogy ne feledj¢k, mert
feltevûd´tt mÀr r¢gen, s hely¢nvalÂ legalÀbb szÀmon tartani.
A Louvre egyik legÀdÀzabb mÀsolÂja ez¢rt is volt a szÀmunkra magyar ¢s irodalmias
hasonlattal olyannyira We´res SÀndor-i ÃjÁtÂ, Picasso, aki ´nmagÀt gyermekien csodÀlta ¢s csodÀltatta, ¢s akinek kamaszos volt a versenyszelleme. àRÀm hagyta az odaliszkokatÊ, kiÀltott fel Matisse halÀla utÀn, ugyanis Delacroix vÀsznÀnak nemcsak û rugaszkodott neki t´bbsz´r, az Matisse-t is ihlette. S ha Matisse szÁnrendszere bÀrki szem¢ben
k´vethetûv¢, szinte term¢szetess¢ avatja az ¢rdeklûd¢st a Delacroix-k¢p, az ALGíRI
NýK irÀnt, PicassÂt szint¢n hosszasan foglalkoztatta az, amit Delacroix 1832-es alg¢riai
¢s marokkÂi utazÀsÀbÂl hozott magÀval. Picasso 1940-ben k¢szÁt rÂla t´bb vÀzlatot,
aztÀn az ´tvenes ¢vekben m¢g h¢t rajzot, s amikor f´lfedezi, hogy Ãj ¢lettÀrsa mintha
Delacroix egyik odaliszkjÀra hasonlÁtana, megint lehorgonyoz a Louvre-ban.
Ott tehÀt, hovÀ kezdettûl vÀzlatf¡zettel, festûÀllvÀnnyal jÀrtak az Ãjabb vagy a leendû mesterek, hogy mindegyre k¢pÁrni s -olvasni tanuljanak az elûd´ktûl. Amikor a
mÃzeum k¢tszÀz ¢ve megnyÁlt, elsûsorban elûtt¡k, tanulÂk-mÀsolÂk elûtt nyÁlt meg.
A k´z´ns¢g csak bizonyos napokon lÀtogathatta, s a h¢t nagyobbik r¢sz¢ben tanulÂhely volt az ¢p¡let: müv¢szek ÀlldogÀltak a csarnokokban a kiÀllÁtott müvek elûtt,
egy¢bk¢nt sokan s Ágy el¢g szorosan, ¢s n¢ztek figyelmesen, s mÀsoltak. Ez a kiÀllÁtÀs
ez¢rt is kezdûdik Hubert Robert-nek azokkal a k¢peivel, melyeken a Louvre lÀthatÂ,
a k¢pmÀsolÂ k¢pfestûk, Ãgy, ahogyan e mÃzeumnak aff¢le elsû ûrek¢nt Robert meg´r´kÁtette ûket a Nagy Gal¢riÀban, meg ahogyan ÀbrÀndosmÂd elk¢pzelte a XVIIIä
XIX. szÀzad fordulÂjÀn, mif¢le is lehet a Louvre imaginÀrius ¢lete, egykor ¢lt ¢s m¢g
¢ppen ¢lû müv¢szek eszmecser¢je a festm¢nyek k´zvetÁt¢s¢vel. Ugyanakkor az angol
Turner, a soros fegyverzeng¢s sz¡net¢t kihasznÀlva, az¢rt ¢rkezik a CsatornÀn tÃlrÂl,
hogy bevesse magÀt a Louvre csarnokaiba ¢s mÀsoljon.
A mÀsolÀs jogi szabÀlyai k¡l´nben nem vÀltoztak. Az eredeti m¢reteivel egyezû m¢retü mÀsolat, a hamisÁtÀs elker¡l¢se ¢rdek¢ben, nem k¢szÁthetû, ahhoz pedig, hogy
valaki letÀborozhasson munkaeszk´zeivel a mÃzeumban, mindig is Ãgynevezett mÀsolÂigazolvÀny kellett. A mÃlt szÀzad k´zepe Âta nagyjÀbÂl mai elvei szerint mük´dik
a Louvre, vagyis 1855-ben megszünt a gyakorlat, hogy az ´nk¢pzû k¢pzûmüv¢szek¢
a legt´bb nap, s a publikum csak aztÀn bÀm¢szkodhat. KortÀrs szemtanÃk feljegyz¢se
szerint e kivÀltsÀg r¢gi idej¢n akkora volt a müv¢szi tolongÀs, hogy fenn kellett tartani
a helyet. Most a k´z´ns¢g tolong sz¡ntelen¡l, Àm valahogy tovÀbbra is folyik a szÀzados
mÀsolÀs. A krÂnika szerint Manet, a Louvre egyik ilyen mÀsolÂ t´rzsvend¢ge, ki tehÀt
mÀr a mostani mÃzeumrend szerint dolgozhatott, fejcsÂvÀlva n¢zte egyik tÀrsÀt. Az a
f´ldre, vagyis parkettÀra kuporodott, t¢rd¢n r¢zlemezt tartott, s egyenesen arra v¢ste
VelÀzquez INFçNSNý-j¢t, melyet ¢pp mÀsolt magÀnak. Oda is szÂlt neki Manet, hogy
ritka szerencs¢je lesz, ha Ágy jut valamire. Az odaszÂlÀsbÂl besz¢lget¢s lett, a besz¢lget¢sbûl barÀtsÀg. A r¢zlemezzel bajlÂdÂt Degas-nak hÁvtÀk.
A Louvre-ban a mÀsolÀsnak tehÀt legendÀriuma is lett, hol klasszikusok tÀrsalognak
olyan mÂdon is, mint Manet ¢s Degas. S mert ahol legenda van, mÀrtÁr is adÂdik, a
mÀsolÀs t´rt¢nete is beszÀmol halÀlos ÀldozatrÂl. 1905-ben egy napon cs´r´mp´l¢s
visszhangzott a Louvre valamely term¢ben, s ÀllvÀnyaik m´g¡l a mÀsolÂk arra figyeltek fel, hogy egyik tÀrsuk a maga ÀllvÀnyÀt, palettÀjÀt, ecsetjeit f´ldre d´ntve ´sszeesik.
MÀsolÀs k´zben s hirtelen¡l Ágy halt meg a huszon´t ¢ves Georges Linaret, ki sokakra
hatott, p¢ldÀul Derainre.
VÀltozatlan jogi szabÀlyok, gazdagodÂ legendÀrium mellett a mÀsolÀs hosszÃ isko-
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lÀjÀnak, tehÀt ennek a kiÀllÁtÀsnak mÀs persze a veleje ¢s t´rt¢nete. A Robert-rel kezdûdû, Giacomettivel zÀrÂdÂ tÀrlat hÀromszÀz alkotÀsa ritka müt´rt¢neti sorozattÀ Àll
´ssze. NyilvÀn t´bb ez egyszerü recepciÂt´rt¢netn¢l, hisz egyebek k´zt arrÂl is Àrulkodik, hogy magÀnak a recepciÂ fogalmÀnak melyek voltak t´rt¢neti szakaszai.
KiÀllÁtÀsok szokott pedagÂgiÀjÀval a rendezûk ezÃttal is tartottak olyan rendet, mely
a tanulÂ figyelmet eligazÁtja a müv¢szi figyelem vÀltozÀsaiban. Tizenk¢t nagyobb r¢szre tagoltÀk a bemutatott anyagot: a k¢tszÀz ¢vvel ezelûtti mÀsolÂmunka bemutatÀsÀval
kezdt¢k, a vÀzlatf¡zetekkel folytattÀk, majd azzal, hogy mikor s mik¢nt mÀsoltÀk
Poussint, TizianÂt, a velenceiek sokasÀgÀt, hogyan k¢szÁtett mÀsolatot Delacroix, s
hogyan mÀsoltÀk Delacroix-t, mÀsolÂk¢nt mif¢le volt Degas, s v¢g¡l mely mÂdokon
rugaszkodott el a mÀsolt mesterek müveitûl a huszadik szÀzad. A tÀrlatnak ebbûl a
leltÀrÀbÂl is kitetszik, hogy a nagy mÀsolÂk k´zt voltak kiv¢telesen szorgalmasak, Delacroix-tÂl PicassÂig, rÀadÀs ¢rdekess¢gk¢nt olyasf¢le m¢lÀzÀsokhoz adva alkalmat,
hogy fejedelmi becsvÀgyÃak hogyan fordultak hasonlÂk¢pp ambiciÂzus meg rebellis
elûdh´z, Delacroix Rubenshez, Picasso ¢s Guttuso Delacroix-hoz. S kitetszhet az is,
hogy a mÀsoltak k´zt is akadnak olyanok, amelyeket ¢s akiket kivÀltk¢pp sokan ¢s
sokf¢lek¢ppen mÀsoltak. Term¢szetesen kÁnÀlkozott hÀt tÀrlatzÀrÂnak a k¡l´nterem
a Mona Lisa-mÀsolatokkal, ide¢rtve a tekint¢lyt csak lÀtszÂlag t¢pÀzÂ sz¡rrealista fintorokat, majd a tisztelgû müveknek, hommage-oknak a kisebb gyüjtem¢nye, hol ´szszemosÂdik mÀsolat, vÀltozat ¢s hÂdolat. A Louvre kiÀllÁtÀsÀnak utolsÂ darabja Ágy lett
egy kis bronzszobor, Giacometti¢, kinek elûbb vÀzlatf¡zetei mÀr mutattÀk, hogy menynyire hatottak rÀ az Âegyiptomi vonalak, azazhogy sajÀt vonalaihoz mik¢nt talÀlt rÀ
ezekre a szÀlkÀsan ÀgaskodÂ r¢gi vonalakra.
A tÀrlat utolsÂ darabja, a Giacometti-szobor mind e vÀzlatok utÀn k¢sz¡lt, azutÀn,
hogy Giacometti, a mÀsolÂk egyike, megtanulta az egyiptomi müv¢szetet, s Ágy ezzel
a bronzzal a r¢gi Árnok k´zismert mÀsÀra visszautalhatott. Hiszen nemcsak az rÀutalÀs,
àhasonlat csupÀnÊ, ami halandÂ, hanem az is, ami kopÁrozott rem¢nyeink szerint halhatatlan. S ami valamik¢pp szint¢n mÀsolatbÂl lett.

ISTENEM, ñ, A DAL, A DAL...!
MÀr csak mosolygok, hogyan k´rny¢kez
engem, s nem is hiÀba, àaÊ dal. Nem el¢g,
hogy Sz¢p Ernûtûl lassan mÀr r¢gesnek
nevezhetûen tudom n¢mi csÁnjÀt, mÀr
ahogy Ázlelni bÁrja a f¡l meg a rÀhallÂ jÀratos szÁv; nem, az se, hogy nyaramatûsz´met telekiabÀlja Linda Perry barÀtn¢nk, a kis mÂka fejfedûs ¢nekesnû a bandÀjÀval, esendû zsenialitÀst a megszÀllottsÀggal pÀrosÁt, de igazÀn Ãgy, hogy Ernû

urunk is valami kedv¢t leln¢ a lÀtvÀnyÀban s produkciÂjÀban, nemcsak a magam
ÀhÁtÂbban lelkesedû Àllaga; nem is, hogy
Burns ¢s Petûfi egyk¢pp vonz, csak annyi
k¡l´nbs¢ggel, hogy az alf´ld tÀjra indulni
nem szÀnd¢kom, Ayrbe, a skÂciai bÀrd
sz¡lûf´ldj¢re meg ´r´kk¢ csak k¢sz¡lni
fogok; s az is hagyjÀn, hogy svÀjci pszichiÀtern¢l, aztÀn a Sylvia PlathrÂl ÁrÂ Alvarezn¢l is a dal magasztalÀsÀra bukka-

Tandori Dezsû: Istenem, Â, a dal, a dal...!

nok; hogy B¢csben kev¢s hÁja kabar¢s
dalosk´nyvet (nem) veszek; hogy a Hyde
Parkot jÀrva, lÂneveket eml¢zve-latolva,
egy bizonyos Clyde Goddess ¢s a vele
kapcsolatos histÂriÀm ihlet Szp¢rÂ madaram eml¢k¢vel, Aliz madaram gondolatÀval kis versciklusra; mindez nem el¢g ä
hÀt m¢g itt van ez is. Csak mert a szÂism¢tl¢st ker¡lni prÂbÀlom, nem Árom le,
kitûl micsoda; de a publikÀciÂbÂl Ãgyis
kider¡l.
Sz¢p Ernû¢rt, ¢n ezt sokszor mondtam
mÀr, semmit se siker¡lt tennem Ãgy,
hogy azt ne û maga tette volna, s ne ¢n
jÀrtam volna haszonra jÂl; amit pirulÀst
restellek is, hÀt ehhez a feh¢r szÁn vÁgsÀgÀt
¢s a fekete komolysÀgÀt teszem, s mint eff¢le zsok¢ vagy festm¢nyalak egy dobon,
mondom: tess¢k, itt az Ãj kis-´rvend¢s.
Cs´pp dolog s nagy jelentûs¢g ez a mÀr
emlÁtett testi r¢sznek, a szÁvnek; vagy inkÀbb l¢gi mÀsÀnak, mely is, persze, mi?
Szeretn¢m szÁvem l¢gi mÀsÀba Àtlufiztatni
csak, amit ¢n kiolvastam e darabokbÂl itt,
hadd maradjon minden elsûdleg a hely¢n, bele ugyan ¢n ne zavarjak. (No, hÀt
a jÂ ments¢g ¢rdeme legalÀbb eny¢m.) A
cicÀzÂ vÁzbe, mely k´zben v¢r, bün ¢s
gyÀsz. ñ, hÀt egyszer majd az emlÁtett szÁnekkel megprÂbÀlok kis katarzist tenni
ennek. Hanem a cipûvel elûj´n eme farbÀk egyike, s megnyugtat engem, odap´ttyentûdve. Gesztenye ¢s bodza integet
az ¢n morphine-omnak ¢s chocolate-omnak (egy Sylvia Platht id¢zû Ár k´ltûnû
sz´veg¢bûl, melyet is a Perryke ¢nekel),
¢s Petûfi dolgÀban is rendezem nyitott
gall¢rom, lehÃzogatom iskolÀsnak ¢rzett
zekeujjam. Olyan itt a hangv¢tel. KafkÀt
id¢zi az ajtÂk csapÀsa. Magamat hadd
id¢zzem: Sz¢p Ernû a maga vÁvmÀnyaival
KafkÀnak, Wittgensteinnek, a korai Eliotnak volt idûbeli ¢s g¢niuszsÀgi tÀrsa. De
hÀt ez kutyÀk ugatozÀsa, ha ¢n ezt mondogatom. Hiszemre ä akÀr ha hozomra
lenne. Pedig a hozÀs megt´rt¢nt. Itt van
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minden. S gyülik hozzÀ, tess¢k, kedveskedve nek¡nk, rejtek eg¢szÁt¢s. Falev¢l
forgatÀsÀhoz hadd t¢rek vissza inkÀbb.
Nem terjedelem miatt, hanem mert a
terjedelem sokszor arra jÂ, hogy sokf¢le
f¢rjen bel¢, eg¢sz variety ez a hÂ¢rt szÂlÂ
k´ny´rg¢s. Beh egyet¢rtek sok minden¢vel! De nagyon rÀ van hangolva arra a
hullÀmhegy-v´lgy vilÀgra, melyet Àldva
¢s hÀlÀval prÂbÀlok, min¢l jobban hatÀrig fogyva benne, de a dal telts¢g¢t a szÁvemben gyurkÀlva, dajkolgatva; mondom, melyet prÂbÀlok. Felj´ttem valami
messzibûl, hol elveszni is lehetett volna ä
talÀn az Ágy-Ãgy HatÂt az Ernû Ãr is kicsit
megrÀncigÀlta a hosszÃ k´penye szeg¢lyin¢l, hagyna m¢g meg engem. Nem
´nz¢sbûl tett û Ágy; tudja-e vajon, mint
k´nnyezem ¢rte boldogan vigyorogva
most is, inasa a csavargÀsban legalÀbb,
helyette is m¢g elmÀszkÀlva Ágy-Ãgy, dalokat hallgatva? Bizony, abba az Ayrbe is
el, ha!, ¢rette menn¢k ä rem¢lem, rÀb´k
nekem egy jÂ fogadÂra hozzÀja.
Az ÀhÁtozÀst, az mÀr bizonyos, sehogy
nem bÁrja hagyni, û, hogy lankadna. Tünûdve r¢g mÀssal foglalkozik, talÀn a
Szp¢rÂmmal, Samummal, °liÀsommal
barÀtkoznak ä de csak a kifordult ottani
zseb¢bûl lehullÂ morzsÀt is ´sszeszedem
¢n, ÁrÂg¢pkoptatÂ. Hajnalidûn, n¢zve a
DunÀt szemk´zt, felette a hirtelen kibukkanÂ csillagocskÀt, aki...
De hÀt hagyjuk ezt nyugodni az û jegy¢ben.
Megvirrad. çtn¢zem k¢ziratom betühibÀra.
Induljon jÂzan ÃtjÀn.
A kis spektÀkulumnak v¢ge. Itt.
A folyÂirat lapjain ¢pp most csapÂdik
sz¢t az ´r´k f¡gg´ny. MegcsomÂzom, egy
szegre el¢gedetten odakanyarÁtom zsinÂrjÀt. Alszom nappali Àlmom, megint
egy kicsit nyugton. Mintha ebben a vilÀgban ¢ln¢k.
Tandori Dezsû
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K¹NY¹RG°S Hñ°RT
ñ istenem
Te nem
Is tudod, mily boldogtalan vagyok.
N¢zz le, az utcÀn pocsolya ragyog,
A jÀrdÀn sÀr van, ragadÂs, puha,
Az ¢g oly sz¡rke, mint a rabruha,
Az esû szÀlai lefele szÀllnak,
Mint az unalmas hosszu c¢rnaszÀlak,
Az uraknak esernyû a kez¢ben,
Orrukat fujjÀk s k´pk´dnek, k¢rlek sz¢pen,
S a h´lgyek lÀba mÀszik, nem tipeg,
Galocsniba dugtÀk cipellûiket,
A rendûr´k´n csuklya, viaszkos vÀszon,
ögy Àllnak, mint a v¢gzet, k¢rlek alÀson.
S a konfliskocsison hÀrom kalap,
BÃsan konyul le a feje a sÃly alatt.
Szeg¢ny rikkancsnak a lapja elÀzik
Egyik kÀv¢hÀztÂl a mÀsik kÀv¢hÀzig.
MegÀllok ¢n az utca k´zep¢n
°s fÀj a szivem ¢s t¡dûm ¢s ep¢m.
ñ, ¢n az ¢lettûl nem sokat vÀrok,
P¢nzt nekem nem adnak a bankÀrok,
Nem lesz soha izmos Mercedeszem,
PalotÀbÂl ¢s yachtbÂl sem eszem,
S a nûk, a sok finom ¢s kecses Àllat,
Szivemtûl, lelkemtûl oly tÀvol Àllnak.
Utazni sem tudok (habÀr
Szeretek) p¢nz n¢lk¡l, mint a madÀr.
De m¢gis, lÀdd, az ember oly konok,
IllÃziÂim vannak. Sz¢p sablonok,
Melyeknek mindig ´r¡lni lehet.
így p¢ldÀul szeretem a telet,
Mikor hÂ alszik a tetû felett,
A tornyokon, kupolÀkon, lÀmpÀkon,
ñ, oly altatÂ sz¢p ez, mint a mÀkony.
S az ember lÀba alatt is hÂ zen¢l,
S a kalap karimÀjÀn is hÂ heny¢l,
S a mell¡nkre is hÂpehely lebeg:
Feh¢r csillagok, keresztek, rendjelek.
Oly sz¢p a vÀros, hogy rÀ nem ismer¡nk,
Alig hallani, hogy j´v¡nk-megy¡nk.
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Halk ¢let, mint varÀzslat, tiszta Àlom,
Lelkem vÀrosÀt mÀr-mÀr megtalÀlom.
ñ istenem, csak egy szavadba ker¡l,
SzÂlj az angyalnak, ki a felhûbe ¡l,
Egy kis pÀrnacihÀt szakasszon sz¢jjel,
S a feh¢r pih¢t szÂrja le ma ¢jjel.
Az Est, 1912. december 29.

K°Sý ESTE
Hallgat mÀr ajtÂk csapÀsa,
KalapÀcsok pattogÀsa,
A gyÀraknak vonÁtÀsa,
A nagy vasak zuhanÀsa,
A hordÂknak zÃdÃlÀsa,
A villamos csikarÀsa,
A kofÀknak csatÁtÀsa,
A csalÀd sivalkodÀsa,
A szekerek nyikorgÀsa,
A patkÂknak csattogÀsa,
A trombitÀk harsogÀsa,
A doboknak dobolÀsa,
A puskÀknak ropogÀsa.
Csak hallik tÂ locsolÀsa,
Sz¢lnek lombban motozÀsa,
çrva madÀr csipogÀsa,
A vonatnak mormolÀsa,
A kutyÀk ugatozÀsa,
S¡rg´nydrÂtok zÃgdosÀsa,
A denev¢r kapkodÀsa,
Az ûr¡ltek szavalÀsa,
A r¢szegek motyogÀsa,
A kÂrosok nyavalygÀsa,
Az asszonyok zokogÀsa,
Gyermekek nyÃlÂs sÁrÀsa,
LeÀnyok sÂhajtozÀsa,
Az ¢lûk szÁvdobogÀsa,
A holtaknak hallgatÀsa.
Az Est, 1917. jÃlius 29.
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ISTEN VELED
Felvettem egy sz¢p
NyÀrlevelet,
Ki a nyÀrfÀrÂl
Lelebegett.
Forgatom ezt a
Falevelet,
Arany ily sÀrga
Sose lehet.
Sem a borostyÀn,
Sem a Kelet,
Csak a szerelem
çlma lehet.
MegcsÂkolom a
NyÀrlevelet,
CsÂkom halkabb, mint
A lehelet.
Adom a sz¢lnek
A levelet,
çrva levelem,
Isten veled.
SzÁnhÀzi °let, 1924. november

NYçR
ñ hogy cicÀzik ez a vÁz
Ez a Duna, ez a Duna
Mintha a sok szeg¢ny szeg¢ny
F´l´sleges leÀny leg¢ny
Bel¢ nem hullana
Jaj hogy tud s¡tni ez a nap
Hogy mosolyog, hogy kacarÀsz
Mintha nem is lett vÂn jelen
Mikor h´mp´lyg´tt idelenn
A v¢r, a bün, a gyÀsz
SzÁnhÀzi °let, 1928. jÃlius
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HçROM PLATçNLEV°L A F¹LD¹N
Ez a barna lev¢l
Olyan nagy kerek, ni
Bel¢ lehetne a
Szivemet temetni.
M¢g nagyobb a mÀsik
Szinarany a bûre
Lehetne egy n¢ger
KirÀly legyezûje.
HÀt ez a harmadik
Ebbûl varrhatnÀnak
Egy pÀr piros cipût
Egy szeg¢ny leÀnynak.
ºnnep, 1935. januÀr 5.
(UrbÀn LÀszlÂ gyüjt¢se. A versek k´tetben nem jelentek meg.)

Kornis MihÀly

A NAPK¹NYV V°GE (XI)
Télapó, gyere már!
Kis házunk ideváár!
T led senki se fél,
Fagyban lángol a vér!
Tele az orrom krampuszv´r´sen csillogÂ karÀcsonyillattal!
Micsoda karÀcsonyaink voltak! Egy Ãgynevezett negyedik emeleti boldogsÀg, libat´p´rtyüszag, elmÀzolt csÂkok, lÀzas kiabÀlÀs, àazt ¢n adtam! azt meg ¢n! vÀrj, bontsuk
ki egy¡tt, ne zokogj!Ê S az utcÀk zavart cs´ndje is elûtte. Az a kihalt vÀros! Valami
megrebbent alkonytÀjt. Hallottam a szÀrnyak suhogÀsÀt! ä ä ä àTi Erzsivel maradjatok
a gyerekszobÀban, bÀrmelyik pillanatban becs´ngethet! M¢g nem k¢sz a rakott palacsinta se, anyÀd addig cvÁder. Megint k¢sve engedte el a munkahelye!Ê ä ä ä °s egy-k¢t
szaloncukrot mindjÀrt gyertyagyÃjtÀs utÀn lerÀngattatok a fÀrÂl, reszketû k¢zzel kicsomagoltÀtok az ez¡struhÀjÀbÂl, hogy a szÀjamba gy´m´sz´lj¢tek, vacsora elûtt, àlegalÀbb egyszer az ¢vben kapjon meg ez a gyerek mindent!Ê ä ä ä S a pillek´nnyü reg-
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gelek az Àgyban! çtbotorkÀltam hozzÀtok hajnalban, m¢g f¢lÀlomban, de mÀr karomban az ´sszes karÀcsonyi kinccsel, n¢zz¡k meg ÃjbÂl, mi mindent kaptam, hogy n¢zz¢tek meg velem a k¢peket, Àm k´z¢tek bÃjva, a csalÀdi jÂ pocakmelegben menten
tovÀbb aludtam el¢gedetten, a fejemre borulÂ k´nyvhalom alatt: Â, a HÀrom testûr,
a Csutak, a Szigetk¢k! Na ¢s az AszlÀnyik! Meg az Erich K¤stner!
A Verne GyulÀk!
äää
äää
NEKTEK AKAROM MEGíRNI A KUTYçT!
Csak mint egy ajÀnd¢kot! Megmondom, hogy id¢n nem menek¡l¡nk el itthonrÂl,
mert nem lehet gyerek¡nk, ¢pp ellenkezûleg, akkora karÀcsonyt csapunk, hogy a
hetedik mennyorszÀgba felhallatszik! Reggel elûsz´r is nagy rendet rakunk, utÀna
Manyi megtisztÁtja a halat, ¢s elûk¢szÁti a rakott palacsintÀt, ahogy Te szereted, majd
olyanra csinÀlja, megtalÀltam Anya receptj¢t a mÃltkor, de fûz¢s k´zben is nyugodtan belekÂstolhatsz, ¢n meg leszaladok a BlahÀra egy mennyezetig ¢rû fÀ¢rt, szuszogva felhozom, ¢s belenyesem a r¢gi alumÁniumtartÂba, ami m¢g tûletek maradt
rÀnk, de kalapÀlni fog a szÁvem egyre hevesebben, ahogy a nappalit el´nti a karÀcsony kora d¢lutÀnok ÂlomsÀpadt f¢nye, akÀrha visszafojtanÀ a l¢legzet¢t egy Isten!
meg a v¢n bÃtorok izgatott ny´k´rg¢se is ilyenkor! Sz´kd¢cselve kirohanok ¢des
szeretûmh´z a konyhÀba, gyere be, n¢zd meg a fÀt, jÂ-e, kicsit gyere be! û ¢rti ezt,
¢s rohan fakanÀllal, mÀris Àmuldozik, hogy milyen ¡gyes vagy te! de milyen sz¢pen
Àll, mekkora hatalmas! gyere, terÁts¡nk meg ä ¢s megterÁt¡nk! egy¡tt nyitjuk ki a
nagyasztalt a hallban, ¢s leborÁtjuk a pompÀzatos virÀgokkal hÁmzett barokk nagyabrosszal, ami az angol kirÀlynûvel rokon feles¢gem b¡szke kelengy¢je, bizony Àm!
¢vszÀzadokig hasznÀlni se mert¢k, de hÀt ma ti j´tt´k, az û papÀja is j´n! mindenki
meg lesz hÁva! ¢rezz¢tek jÂl magatokat! ¢s nevet¡nk, ¢s felrakjuk a zsidÂ porcelÀnt
is, meg a nagytalpas, hÀrtyav¢kony falÃ kristÀlypoharakat a borleveshez, de el ne
t´rd! te jÂ ¢g, oda¢g a csokialapom! Manyi sikoltva a konyhÀba szÀguld, gyorsan
kever-kavar, ¢n is besz´k´m az ÁrÂasztalomhoz keverni-kavarni, megÁrom a naplÂm,
nyomtatok, sorrÂl sorra ellenûrz´m a KutyÀt ä de megvan...
Az est leszÀll.
Megf¡rd¡nk, ¡nneplûbe ´lt´z¡nk hallgatagon.
A gyerek¡nkre fogunk gondolni, aki nincs. Valami nûgyÂgyÀsz miatt. Meg ¢n is
elszÂrakoztam, elcigiztem, kikapartattam a lÀnyokkal, nem egyszeränem k¢tszer...
T¡k´r elûtt l´kd´sûd¡nk, kef¢vel a k¢zben, el¢g n¢mÀn, a szomsz¢dbÂl Àtsz¡remlik
a nÀcit¢v¢ ´bl´gû zaja, ¢n tettem˚, de Manyi pofon legyint, mivel û olvas bennem,
àmufurcpeti, m¢g nincs k¢szen a faÊ, ¢s a hÀtamba bÃjva forrÂn, a r¢gi gyerekszobai
szekr¢nyemhez taszigÀl, sÂhajtozva a karomba pakolja a dÁszek dobozkÀit ä annak
idej¢n nem is nyÃlhattam hozzÀ! öjra zsizseg a fejem teteje, mint d¢lutÀn.
J´n a KarÀcsony!
J´nnek a jÀt¢kok, a sok kis csengettyü a fÀra, a kajla gyertyacsonkok, akik kiskori
sz¡linapi zsÃrjaimon is szolgÀltak mÀr, ¢s az aranyfest¢kkel kipingÀlt diÂk! meg a
v¢n ez¡stlam¢k, a szÁnes ¡vegg´mb´k! s´r¢nyes-ûsz angyalhajak, Manyi hozomÀnyÀbÂl pedig a P´tty´s Gomba ¢s a KismadÀr! Ezeket most mind feltessz¡k a fÀra,
a legtetej¢be a zsidÂ J¢zuska betlehemi szalmacsillagÀt, amit az Erzsi varrt m¢g; f´l,
f´l, oda a csÃcsra, a h¡ly¢k csÃcsÀra!
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Veszek szaloncukrot is, olyan cakkos maslist!
Ragyog a lakÀs.
Ide lesztek hÁva mindahÀnyan! ä ä ä MÀris itt vagytok! ä ä ä A konyhÀban hül a
jÂ kis borleves! ä ä ä Nyolckor majd megfogjuk egymÀs kez¢t, leoltjuk az ´sszes villanyokat, karunkba vessz¡k a buta cicÀkat, ûk gyÃjthatjÀk meg a gyertyÀkat a fÀn,
mi a nevetekben egy-egy csillagszÂrÂt
halkan el¢nekelj¡k a Mennybûl az angyalt
¢s
miutÀn ManyitÂl megkaptam a GouldäBach CD-t
û meg tûlem a lejÀtszÂt hozzÀ
a cicÀk pedig a t¡rkiz cs´rgû labdÀt ä hej! sebesen hajtjÀk! ä
elûveszem az ingembe rejtett ÁrÀst
¢s felolvasom
Nektek
a KutyÀt:
egy elveszett kutya t´rt¢net¢t!
Aki mÀr feladta.
Mikor megmenek¡lt.
Valaki megmentette.
Kicsoda.
Kit?
àSzÂval te vagy az.Ê
Kipattant az ÀgybÂl.
Valami derengett.
De hisz akkor megvan a k´vetkezû hÂnapom is!
A munkÀm.
Id¢n ¢n leszek a T¢lapÂ.
Valami derengett az els´t¢tÁtû f¡gg´ny k¢t oldalÀn. ElûkandikÀlt, mint anyÀm sÁrboltja alÂl a borostyÀn. Nem olyan bonyolult: egy gyÀva kutya lesz a fûszereplû, aki nem
mer a szarg´d´rbûl kiugrani. Mert azt szeretn¢, ha valaki leugrana ¢rte! Vegye
karjÀba ût a Nagyisten! Ez a heppje. De csak ¢n j´v´k arra, Hamlet, a zsidrÀk, ki egy
idû Âta (bÀr nem tudom, mi¢rt) elvesztettem minden kedvemet, s felhagytam minden
szokott gyakorlatimmal, ¢s, igazÀn, oly neh¢z hangulatba estem, hogy...
àMÀr nem is ¡v´lt´tt¢l!
Feladtad, fiam.
Ide kellett j´nn´m, hogy ugass!Ê
...çm addig vakkantgattam, herregtem ¢s vackolÂdtam, hogy a v¢g¢n csak kirÀncigÀlt! HabÀr nem û maga... Hogy is van ez? Mert m¢g mÀs is kellett hozzÀ, de Te
mÀsokat is k¡ldt¢l! Mivel sokan kellettek, hÀt sokan ¢s sokf¢lek¢ppen foglalkoztak
velem, ¢s lÀtszÂlag hiÀba, Àm v¢g¡l m¢giscsak Ãgy alakult, hogy...
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àSzeretlek.Ê
Mondta TÀbor.
Ebbe beled´bbent, mint mÀr JÀkob is.
Ott Àllt k´v¢ren, ´regen, egy szÀl semmiben a sz¢ttÃrt, hajnali Àgya elûtt, ebben a mÁnuszban aztÀn k¡l´n´sen t´p´r´d´tt t´kkel, de a v¢re lÀngolt, ¢s m¢g egyszer kimondta, csakaz¢rtis megism¢telte, ÀmbÀr halottfeh¢ren, kialvatlanul:
Szeretlek.
Nem, ez rosszabb ä de hisz ¢n f¡lig szerelmes vagyok bel¢d! °s miÂta. Amikor
m¢g csak a s´rhabot nyaltam a krigli tetej¢rûl a Bristol teraszÀn, az anyÀm ´l¢ben
sikongva, a blÃza brossÀn tÀncolÂ napsugaraktÂl tÀmadt jÂkedvemben, vagy a kezemet n¢zegettem a nyitott ablakunk el¢ hÃzott rÀcsos Àgyban, ¢s Te j´tt¢l, ÀradtÀl a
nagy vilÀgossÀgban, meg a nyÀlban, amit a tenyeremrûl ittam vissza az okos nyelvemmel, d´bbenten tünûdve ä hÀt mÀr akkor is! °s a tanÀcsi Âvoda kertj¢ben is!
TakarÂ alÂl lestelek ûsz eleji csendespihenûk´n, ahogy t¢nferegt¢l a lombok k´z´tt,
egy szomorÃ kis semmi, mintha a pokrÂcom tapiznÀm, tyhajjajaj, minden¡tt ott voltÀl, a fonnyadt akÀcfÀkon, a rem¢nytelen, bÀdogsz¡rke ¢gen... Meg ´r´kk¢ a bÃjÂcskÀzÀsok! Mikor a mÀsik szobÀban sose talÀllak, de tovÀbb rohanok, de a hallunkban
se vagy, holott egyre hÁvsz, csak hÁvsz! csalogatsz d¡nny´gve, ben¢zek m¢g a szekr¢nyek alÀ is, sorban kirÀngatom a komÂdfiÂkokat ä ¢s csak a cs´nd van a ruhÀk alÀ
gyürve...
Hol vagy?
Nem tudom.
Az benne a jÂ! Mint a lendkerekes autÂm csihh-csihh! dzumm dzummja, a felszikrÀzva tekergû kÁgyÂtojÀsok! a Barlang mozi falÀn a titokzatos akvÀriumf¢nyek!
a k¡sz´b elûtti naps¡t¢sben ugrÀlÂ porszemek! N¢ha valamely alkonyati f¢nygûz,
Uramisten! Az ´tvenhatos romjaid is az ºllûi Ãton, azok a leszakadt emeletek...
Ahogy ott leszakadtÀl! A titkaid. A f´ld alatti ¢let¡nk. A SÀtÀn. A halÀlunk. Mint vulkÀn fortyog a szÁvemben a bünvÀgy! M¢gis kÁvÀnlak, ûrj´ngve kÁvÀnlak. Te vagy a
legszebb lÀny a faluban. Mindenki tudja. De hÀt az emberek f¢lnek. °n nem, mert
akarlak, egyszer mindenÀron meg akarlak kapni, annyira elvetem¡ltem, hogy mÀr
kiskoromban utÀnad vetettem magamat kapcsibÂl, ide figyelj, ¢s eml¢kszem rÀd v¢gig, mint egy Àlomban a jÂra! UtÀnad jÀrok, miÂta jÀrni tudok. °s ahogy a sz¡leimet
kivÀlasztanÀm egy mirriÀdbÂl, ugyanÃgy T¢ged. Aki ad, de ne tudjam, ¢s Ãgy ´lel,
hogy erûsen fÀjjon. Sose csÂkolsz vissza, mÁg n¢zem a szemed. °s akkor keresel meg,
mikor mÀr elvesztem, ¢s azt szereted, hogy ha ¢g a hÀzam, ha fÀrad magom, a karom,
az ÁrÂi erûm! Sz¢dÁtesz ´r´kk¢, mint Àg v¢g¢n ¡lû verebet a sz¢l.
ImÀdom.
ñ, Isten! ä ä ä
SzÂlj mÀr valamit.
De az Isten nem szÂlt.
TÀbor pedig a rokonsÀga k´r¢ben Àllt, bizalmasan karon fogva ûket, meghatottan
a hihetetlen kegytûl, hogy biztos benne, mindek´zben az Isten elûtt Àll, Vele besz¢l,
a Felfoghatatlannal ¢s Rettenetessel, ¢s m¢g udvarolni is mer neki, bÀrha ostobÀn eltÃlzott mersszel, ami a hibÀja, de a MindenhatÂ ezt is tudja, ¢s megbocsÀtja tÀn. àEz
egy kisfiÃ, aki mÀr meg´regedett, de azt hiszi, hogy m¢g mindig az OperettszÁnhÀzban
¡l, a zs´llye huszonegyben, ¢s BÂni grÂfot utÀnozza, aki az ideÀlja, minthogy szint¢n
slemil. TÀncolni szeretne a primadonnÀval!Ê
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Mihelyt a lÀny,
a kis zsivÀny, a tÀncra hÁv,
mi nyomban tÀncoluuunk!
SzÂlÁts meg, most az egyszer!
Mondjuk egy nagy belsû hangk¢nt, az is el¢g volna. Itt vannak a sz¡leim. A kedv¡k¢rt. Elb¡szk¢lkedn¢nek vele odaf´nn, hogy ¢pp itt voltak, amikor Te is itt voltÀl,
¢s szerelmet vallottam. àA mi fiunkkal egyszer m¢g besz¢lgetett is! Mikor a nagyreg¢ny megsz¡letett az ý nagy fej¢ben...Ê
Ezt se kellett volna mondania.
A sz¡leit vÀratlan nem ¢rezte maga mellett.
çlldogÀlt h¡ly¢n ¢s tanÀcstalan. TalpÀval vakargatta a vÀdlijÀt. M¢g ¢lvezte ugyan
a t¡zet, az ¢vtizedekre szÂlÂ munkaterv szikrÀja keltette borzongÀst ´nzû bensej¢ben,
de a sz¡lei mÀr elengedt¢k a karjÀt.
°szrev¢tlen a semmibe rebbentek.
A szerelmemet akarom megÁrni, nem ¢rted? A talÀlkozÀsainkat, a bonyodalmas
T´rt¢net¡nket, aminek a Kutyat´rt¢net csak elûhangja, az invokÀciÂ. De hogy mi a
kezdetektûl miket müvelt¡nk egymÀssal! A sz´rnyüs¢geid meg a h¡lyes¢gem, a k´z´s tr¢fÀk, ez a gyors ¢let, a mindig mÀs napok, ¢s a csajok...
Ahogy bel¢d zÃgtam! ä ä ä
MegÁrlak, hallod?
T´rt¢net¡nk Hûse, ¢n vilÀggÀ kiÀltlak!
HÀtral¢vû ¢letemben nem is csinÀlok mÀst! ä ä ä
Nem izgat?
HÀt egy cseppet se izgat?!
MegÁrom a K´nyvet, pont amit k¢rt¢l mindig, tudod az Àlmom, a tekerv¢nyes kazamatÀm, ¢s v¢gre Morell¢knak is megadjuk, amivel tartozunk, tizenh¢t k´tetben,
mint a Proust, vagy amÁg meg nem ´lnek!
Szeretn¢lek megdicsûÁteni.
Akarod?
Nem akarod?
SzÂlj mÀr!
Isten nem szÂlt semmit.
àTalÀn hallott mÀr ilyesmiket.Ê
TÀbor cs¡cs´ri csÂkokat cuppantott a puszta l¢gbe.
àMicsoda pojÀca vagyok, hihetetlen. Mindegy, megÁrom ezt isÊ, motyogta magÀban,
majdnem csalÂdottan, mik´zben a papucsÀt kereste, mert az¢rt boldog volt, àmost
nem is kell megÁrni a KÀdÀrt!Ê, de tovÀbbra se talÀlta a papucsÀt, àviszont a Mü meglesz, mert ezt megcsinÀlom, akkor is, ha nem Àllsz szÂba velem, olyan jÂ, hogy itt voltÀl,
hogy itt voltatok, mÀskor se k¢ne aludnom ¢jszaka, az ember Àtalussza a fele ¢let¢t,
bÀrha nem kellett volna elbohÂckodni a v¢g¢t, de lerÀntott az ´nz¢s a m¢ly koszba,
ami a formÀm, viszont azt mondjÀtok meg m¢g, ¢deseim, most mi¢rt nem fekszem be
az Àgyba, hiszen k¢sz vagyok, de valamit akarok m¢g, jellemzû, nem a papucsom, mit,
asszociÀljunk!Ê
MegÀllt a f¡gg´nyei alÂl szivÀrgÂ virradat f¢lhomÀlyÀban, a szobÀja k´zep¢n.
LÀtod, Ágy megy ez.
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FÀradt volt.
A vilÀgon semmi nem jutott az esz¢be. Csak a farka Àgaskodott. Picit.
àOda akarok bÃjni a feles¢gemhez!Ê
S amÁg rohant, ¢s felt¢pte az ajtÂt, mint PÀn k¡rtje rivallt a szÁv¢ben, àa nagy Isten
¢l! a nagy Isten jÂl van!Ê, ¢s csaknem hasra esett a szûnyeg felkunkorodÂ sarkÀban,
mÁg a fütetlen nagyszoba feles¢ge szobÀja fel¢ esû ajtajÀn is Àtverekedte magÀt, be a
verûf¢nyben ÀllÂ nappali boldog k´zep¢re, amelynek sarkÀban, a hitvesi Àgyon, SaskiÀm hevert puc¢ron, hanyatt a paplanjÀn. Reggel volt, reggel volt! ý lustÀn ¢bredezett ¢pp, nyÃjtÂzott felhûs szemmel, de reÀm ragyogÂ, Àlmos mosolya aranykoszorÃjÀban a k¢t karjÀt is kitÀrta fel¢m, amint meglÀtott: àmi¢rt nem j´tt¢l eddig, mufurcpetik¢m?Ê RÀvetettem magam, mint Daphn¢ra a farkasfejü ApollÂn! Ragadozva csÂkoltam, haraptam, ahol ¢rtem, û meg rÃgkapÀlt ¢s nevetve kiabÀlt valamit, de hÀt nem
¢rdekelt, àmegvan!Ê, h´r´gtem a hÃsa gazdag hegy-v´lgyeibe, àmegvan! karÀcsonyra
gyerek¡nk is lesz, meglÀtod, ma ¢jszaka fogant, egy szemet se aludtam, most j´n a
Valaki, meglÀtod, j´n az ¢n Fiam!Ê, ¢s csak sokÀra ¢rtettem meg, hogy valamit mutogat
alÂlam, ami nagyon fontos, mert nekem is akarja mutatni, az Àgy melletti ablak fel¢
integet egyre: àN¢zz ki, te bolond, csak egy pillanatra n¢zz ki! Olyan gy´ny´rü!...Ê
V¢g¡l odakaptam a fejem, a mell¢be kapaszkodva, t¡relmetlen¡l.
Akkor lÀttam: szakad a hÂ az ¢gbûl.

Luca Anna

AZ °JSZAKA KUTYçI
Elengedj¡k az ¢jszaka kutyÀit.
PÂrÀzaik a fekete f¡v´n
csapkodva kanyarognak utÀnuk:
Penge¢len fenûszÁj csattogÀsa.

ZIVATAR
Nem Âhajtom az ¢rdes g´rcs´ket:
¢rint¢s n¢lk¡l nem Âhajtom az Áz¡k.
ZuhogÂ bot¡t¢seivel
szakadÂ zivatart akarok.

HorvÀth Elem¢r: Versek
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AZ ñVATOS
Engem, picim, bajok nem ¢rdekelnek.
K¢sz, nem engedem ûket k´zel magamhoz. Mit nem!
Ahogyan ablakot sem tisztÁtok. M¢g elkopik: Soha!

A SZEREPJçTSZñ
Nem kellesz hÀt nem kellesz Szakadj ki
az ¢letembûl Engedj Szabadon
akarok ¢lni LegalÀbbis tûled
vagy akÀr àmagÀtÂlÊ szabadon
Ugye nem is ism¢tl¢s Ugye nem
Csak v¢gleg elrejtûzhetn¢k elûled
ýr¡lt egy dupla tÀnc ýr¡let hogy belûled
hÁzelgi ki magÀt m¢gis minden napom

HorvÀth Elem¢r

HORIZONT
most mÀr elmondhatom hogy egy ¢letre kijutott
pontosan nekem aki utÀltam a bizonytalant
a rizikÂt a kalandot a vÀllalkozÀst
az Ãn. borszÁnü vizeket
ahol minden megt´rt¢nhet de ahol nem t´rt¢nik semmi sem
semmi kicsit-is-kiel¢gÁtû
hic et nunc heur¢ka paradicsom
akÀr bizonyos kaput is
f´ll¢legz¢s hogy finis est
nem volt v¢ge
kiv¢ve annak aki otthagyta a fogÀt
achilleszien hektorian vagy amazonian
a t´bbi legfeljebb csak hazat¢rt hogy Ãtnak eredjen megint
nem is tudva mi¢rt
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jÂ hÀt lÀttam a n¢ger havat
az egyszarvÃ redûtlen homlokÀt
a szüz lÀnyokkal tele kuplerÀjt
a gyerekes isteneket
na ¢s?
most itt Àllok ¢ppoly kiel¢gÁtetlen¡l
mint az elsû t¡nd¢ri k¡sz´b´n
v¢resre erûltetve pupillÀimat
a horizont kegyetlen vonalÀn
amelyrûl minduntalan kider¡l hogy szizifuszi kû
¢s halÀlra borzaszt hogy nincs tovÀbb

MçRVçNY. TENGER.
a fenyûfÀkat ellepte a hÂ
a drÂton lÂgÂ etetû
a madÀrkozmosz k´zepe
a lemezen Â-gregoriÀn
elbÀmulok a semmibe
milyen lehetett rodostÂ
´regen n¢mÀn egyed¡l
strat¢giai ¢rt¢k se
¢s fogyatkozÂ levelek?
egy rÀbak´zi faluban
most kel a nap s iskolÀba menet
lÀngba borul egy fiatal fiÃ
a j´vendû fatalitÀs

SERVUS DEI
amikor ûsz¡l vagy esteledik
a dioptria megt´rli a fÂkuszÀt
fogadd el bensûs¢gesen
amivel meglepnek az istenek
a vak milton ¢leslÀtÀsÃ ember maradt
a s¡ket beethoven abszolÃt hallÀsÃ

Ferdinandy Gy´rgy: Uncle Sam

ã

691

nem kell megszakadni a semmittev¢sben
hogy valami szabadidûd legyen
amit Ãgyis elfuserÀlnÀl t¡ntetûn
ha nem karrier l¢pcsûfokain
akkor ´nsajnÀlat ÀllÂvizeiben
vidd ki a szemetet
etesd meg a madarakat
Árd le ami eszedbe jut mielûtt elfelejten¢d
¢s felejtsd el mielûtt alÀfirkantanÀd nevedet

Ferdinandy Gy´rgy

UNCLE SAM
Van Ãgy, hogy az ember annyit hall valami tÀvoli rokon viselt dolgairÂl, hogy egyszer
csak eml¢kezni kezd rÀ, sût idûvel û maga is hozzÀtold ezt-azt az eml¢keihez. Valahogyan Ágy vagyok ¢n is Samu bÀcsival. Ma, f¢l ¢vszÀzaddal a boldog b¢keidûk ¢s ´t ¢vvel
az ÀntivilÀg reneszÀnsza utÀn, ha agyonvern¢nek se tudnÀm megmondani, hogy nagy
mondÀsaibÂl, nevezetes cselekedeteibûl mennyi a kitalÀciÂ ¢s mennyi az igaz. Mindezt
elûrebocsÀtva adom k´zre ezeket a jegyzeteket.
Samu bÀcsi a szÀzadfordulÂ elûtt sz¡letett P¢celen. MÃlt szÀzadbeli ember volt tehÀt,
¢s a jelek szerint mindv¢gig az is maradt. Ha rajta Àllt volna ä ¢lcelûd´tt anyÀm ä ,
nem is tartottÀk volna meg a huszadik szÀzadot.
A csalÀd ä mint akkor mondtÀk ä h¢tszilvafÀs volt, de a p¢celi Àg ebbûl is elveszÁtett
mÀr legalÀbb hatot. àRÀd hagyom a seggem trombitÀnak!Ê ä mondogatta atyja a kis
Samunak.
A bÀcsi pedig ä mi mÀst tehetett! ä megfÃjta a trombitÀt. SzÂnok lett ¢s tanÀr. A
helyzethez illûen ¢n is az egyetemen talÀlkoztam vele. De hogyan!
ä Igen?! ä k¢rdezte a felv¢teli bizottsÀg eln´ke, alighogy kimondtam a nevem.
ä Semmi rang, cÁm vagy elûn¢v? ä tette hozzÀ egy begyes barisnya baljÂslatÃan.
Villamoskalauz voltam, magÀnÃton k¢sz¡ltem erre a felv¢telire. M¢g csak annyi
idûm sem maradt, hogy Àt´lt´zzem: piros parolis egyenruhÀban feszengtem a sz¢kemen. Nem ¢rtettem, hogy ezeknek itt mi¢rt nem el¢g jÂ a nevem.
ä Tudja az elvtÀrs ä folytatta az eln´k ä, hogy ki volt a Bot Apja?
Samu bÀcsi, term¢szetesen. Egyszer, m¢g bel¡gyminiszter korÀban ä mert az is volt
ä û vezette be a huszon´t bot¡t¢st. Deresre hÃzatta, ha valakit ne adj isten rajtakaptak,
hogy az uradalom erdej¢ben gallyazott.
A b¡ntet¢st ugyan m¢g a hÃszas ¢vek elej¢n iktatta t´rv¢nybe a HÀz, de az¢rt mÀr
a maga idej¢ben is egy kicsit Âdonnak hatott. °lete v¢ge fel¢ elmagyarÀzta nekem az
´reg, hogy atyjÀt ä merthogy û volt a t´rv¢ny ¢rtelmi szerzûje ä emberbarÀti szempontok vezett¢k. A deres hatÀlytalanÁtotta a priuszt. AttÂl, hogy valakit h¢be-hÂba
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megbotoznak ä magyarÀzta ä, k¢sûbb m¢g altiszt, helyettes (vice) hÀzmester vagy akÀr
templomszolga is lehet.
R¢gi, sz¢p idûk. A bizottsÀg ezek utÀn szaktÀrgyaimbÂl nem is k¢rdezett. így ¢rt
v¢get elsû (¢s utolsÂ) lÀtogatÀsom az E´tv´s LorÀnd TudomÀnyegyetemen.
Furcsa histÂria volt ez a huszon´t bot¡t¢s. Furcsa, de nem az utolsÂ dobÀsa Samu
bÀcsinak, aki, alig jutottunk tÃl a szÀzad derekÀn, ism¢t jelentkezett. Akkor mÀr egy
amerikai adÂ, a Radio Liberty müsoraiban.
Itt ÀllÁtÂlag elpanaszolta, hogy birtokait felosztottÀk, ¢s hogy a kÃriÀbÂl m¢g az eszcÀjgot is elrekvirÀlta valamelyik megszÀllÂ hadsereg. F´ld´nfutÂ volt, mint a cs¢za,
amikor megk´ny´r¡ltek rajta az amerikaiak. Mintha egy Ázben mondta is volna
anyÀm, hogy àa Samu megfenyegette a komcsikatÊ.
Nem sokkal k¢sûbb ût is beid¢zt¢k. Nem eml¢kszem, hogy akkor ¢ppen a RuggyantagyÀr vagy a F¢süsfonÂ mell¢khelyis¢geiben takarÁtott. Tûle is a nev¢t k¢rdezt¢k,
de anyÀra a budiban rÀragadt az osztÀly´ntudat:
ä LÀtom ä jelentette ki ä, hogy az elvtÀrsak is hallgatjÀk a tiltott adÀsokat!
KiadtÀk a munkak´nyv¢t, hÂnapokon Àt lencs¢n, sÀrgaborsÂn ¢lt¡nk egy romos
garÀzsban, ahol ä mint a K´ltû mondja ä bebÀdogoztak minden ablakot. K¢sûbb felvette ût is a BeszkÀrt, a kalauzok k´z´tt zsebmetszûk voltak, papok, feket¢zûk, egyszÂval m¢g mi kettûnkn¢l is k¡l´nb alakok.
Egy ¢vtizeden Àt ez volt az amerikÀs Samu bÀcsi ¢s a magyarorszÀgi rokonsÀg k´z´tt
az egyetlen k¢zzelfoghatÂ kapcsolat. MÀsoktÂl n¢ha hallhatta azokban az idûkben az
ember, hogy ez vagy az ettûl vagy attÂl a k¡lf´ldi rokontÂl hasznÀlt ruhÀt vagy babkÀv¢t kapott. ý azonban, Samu bÀcsi, vitam et sanguinem, csak trombitÀlt. Nem adott
zabot.
*
Amikor a t´rt¢nelem egy adott, majd visszavett pillanatÀban Kelet ¢s Nyugat k´z´tt
megnyÁlt a hatÀr, ¢n is kiker¡ltem a nagyvilÀgba. Samu bÀcsi azonban akkor mÀr nem
a Radio Liberty stÃdiÂjÀban fenyegette a komcsikat. HÁrneves tudÂs lett belûle ¢s amerikai egyetemi tanÀr.
AkÀrcsak a vasf¡gg´ny mÀsik oldalÀn, tÀrsaim itt is felkaptÀk a fej¡ket, amikor meghallottÀk a nevem. Igaz, hogy itt inkÀbb irigykedve, mint baljÂslatÃan. Nem olyan ember, mint a t´bbi, akinek amerikai bÀcsikÀja van!
Menek¡lttÀborban ¢ltem, valahol a Rajna ment¢n, amikor ä Ãtban M¡nchen fel¢
ä Samu bÀcsi meglÀtogatott. àV¢gy ki nekem ä Árta ä egy olcsÂ szobÀt, ¢s vÀrjÀl a pÀlyaudvaron!Ê
Eml¢kszem, hamvazÂszerda volt, Àlltam a peronon, a kereszt jel¢vel a homlokomon. A bÀcsi azt Árta: meg fogjuk ismerni egymÀst, hiszen v¢g¡l is rokonok vagyunk.
így is t´rt¢nt. Az elsû osztÀlyÃ szakasz ablakÀban bajuszos Ãr hadonÀszott. Amikor ¢szrevett, akkorÀt ordÁtott, hogy ijedt¢ben megÀllt a vonat.
ä Gyere fel, ´cs¢m! ä harsogta. ä Ragadd meg a kofferomat!
Nagy, der¢k ember volt, ormÀnyos, agyaras. AprÂ, hegyes koponyÀjÀn zergetollas
tiroli kalap. Lekeveredt¡nk a pÀlyaudvar el¢. A mÀlhÀiban lexikonokat szÀllÁtott a bÀcsi. ä Minek ide taxi! ä kiabÀlta. ä Itt m¢g nem talÀltÀk fel a villamost?!
A szobÀt a tÀborparancsnok feles¢ge szerezte. Az Àrakra csak legyintett ez az aszszony: ä Egy amerikainak ä jelentette ki ä olcsÂ itt minden szÀlloda.
Ez¢rt a k´nnyelmüs¢g¢rt most minden felelûss¢g az ¢n nyakamba szakadt. ä Ez
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neked ä m¢rgelûd´tt a bÀcsi ä egy olcsÂ szoba?! Sebaj ä vert hÀtba, amikor lej´tt a
hallba. ä A tÀborban hÀnykor van a vacsora?
K¢t legyet ¡t´tt egy csapÀsra. A tÀbor vezetûi, a tolmÀcsok ¢s a nevelûk egymÀssal
versengve udvaroltÀk k´r¡l a gazdag amerikait, aki ´ccse kedv¢¢rt m¢g egy lÀgerbe
is ellÀtogat. Samu bÀcsi pedig ingyen vacsorÀzott. Mint mondta, visszaszerezte, amit
kilopott a zseb¢bûl a szÀlloda.
MÀsnap d¢lelûtt m¢g megtekintette a vÀrost. ä ýseim ä mondotta ä innen erednek.
Sz¢patyÀmat itt, a milit¤rschul¢ban tanÁttatta NapÂleon... A p¢celi hÀz ä felelte k¢rd¢semre ä csak egy kis gikszer, ¢s k¡l´nben is, jÂval k¢sûbbi dolog. ä Az Ãr a pokolban
is Ãr! Mi, gyerekek ä mes¢lte ä szamÀrkord¢n k´zlekedt¡nk P¢celen. Csak azt nem
¢rtem, hogy mit keres itt ez a sok proli!
De ezt mÀr a lÀgerre ¢rtette. Az û idej¢ben az Ãrigyerekek csinÀltÀk a forradalmat.
CsomagolÀs k´zben m¢g megk¢rdezte, hogy nincs-e sz¡ks¢gem ruhÀra. A nadrÀgja
ugyanis m¢g a rep¡lûben leszakadt. Elmondtam, hogy minden hÂnap v¢g¢n k¡ld´k
haza ruhÀscsomagot. NyilvÀn f¢lre¢rtett: ä Ha te is tovÀbbk¡ld´d ä felelte ä, akkor
nem adom.
Ma is lÀtom: Àll a mÀlhÀi k´z´tt, fÃjva, mint az Ardennek agyarasa, Vilmos. Dohog,
hahotÀzik. Hol Scott hûs¢re, hol gyerekkorom mÀsik kedvenc¢re: H´rpentû sÂgorra
hasonlÁt.
D¢lutÀn pedig tovÀbbvitte ût, lexikonostul ¢s zergekalapban, a m¡ncheni vonat.
Biztosra vettem, hogy t´bb¢ nem lÀtjuk egymÀst. Samu bÀcsi megtette a magÀ¢t. TeletrombitÀlhatta a vilÀgot, hogy meglÀtogatott.
*
A dolgok azonban ritkÀn t´rt¢nnek Ãgy, ahogy az ember elk¢pzeli. Megnûs¡ltem, ledoktorÀltam, sz¡letett egy lÀnyom ¢s egy fiam. Ha jÂl eml¢kszem, k¢t ÀllÀshirdet¢s
k´z´tt Ártam Samunak. BÀcsikÀm pedig nyilvÀn szÂlt az ¢rdekemben, mert egyszer
csak meghÁvott a mÀr emlÁtett amerikai egyetem.
Szerzûd¢st kaptam, ¢s hajÂjegyet. A bÀcsi csak egy dologhoz ragaszkodott: hogy ne
valljam be a feles¢gemet. NyilvÀn kitalÀlt valami szomorÃ t´rt¢netet, ¢s ebben csak
engem emlÁtett. Tudattam vele, hogy ilyesmirûl szÂ se lehet, de k´zben kifutottunk
az idûbûl, ¢s nem tudtuk mÀr tisztÀzni a r¢szleteket.
MÀskor is tapasztaltam, hogy idegenben milyen szolgalelküek ezek az egy¢bk¢nt
harsÀny magyari urak. Lapulnak a füben, kez¡ket d´rzs´lgetve gazsulÀlnak, ¢s Ãgy
csattogtatjÀk a bokÀjukat, mint a komornyikok. Lesz, ami lesz ä gondoltam most, ¢s
n¢gy darab harmadosztÀlyÃra cser¢ltem elsû osztÀlyÃ hajÂjegyemet.
Meg¢rkezt¡nk az öjvilÀgba. A kik´tûben senki se vÀrt, nekilÀthattunk, hogy felt¢rk¢pezz¡k a terepet. Az mÀr elsû nap kider¡lt, hogy nyomorult kis trÂpusi gyarmat a
Samu bÀcsi elbesz¢l¢seibûl ismert paradicsomi sziget. A hÁrneves amerikai egyetem
k´r¡lbel¡l akkora volt, mint odaÀt egy k¡lvÀrosi tanonciskola. RÀadÀsul minden ablakÀn rÀcs, ¢s minden ajtÂn f¢lmÀzsÀs lakat.
BÀtyÀnk nem volt otthon: mint megtudtuk, az indulÂ tan¢vben valamelyik szomsz¢dos banÀnk´ztÀrsasÀgban tanÁtott. LakÀsÀt egy osztrÀk filozÂfusnak adta ki, de ezen
mÀr csak feles¢gem csodÀlkozott.
Furcsa ¢rz¢s, amikor Ágy magÀra marad az ember egy korallzÀtonyon. De hÀt mi
mÀsra volna jÂ a fiatalsÀg! NekilÀttunk, hogy k¢t vÀllra fektess¡k a Vadnyugatot.
Hamarosan lakÀsunk lett, a gyerekek ÂvodÀba jÀrtak, feles¢gem is egy nyelvisko-
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lÀban tanÁtott. Munkahelyemen diÀkok ¢s szem¢lyzet ÀhÁtatosan bÀmultÀk az Ãj tanÀrt,
akit Uncle Sam PÀrizsbÂl hozott.
BarÀtkozni nem barÀtkozott vel¡nk senki. Igaz, azt se lehet mondani, hogy a bennsz¡l´ttek ne lettek volna barÀtsÀgosak. Idûbe ker¡lt, mire meg¢rtettem: az egyetem
sztrÀjkolt, ez¢rt volt lelakatolva az ¢p¡let. °n pedig az Ãjonnan importÀlt sztrÀjkt´rûk
egyike vagyok.
ä Sose bÃsuljon! ä vigasztalt igazgatÂm. ä Uncle Sam is Ágy jutott ide hozzÀnk. ValahÀnyszor kitessz¡k a szür¢t a lÀzadozÂknak, bejut egy-k¢t megbÁzhatÂ idegen.
ñrÀimon Âg´r´g nyelvtant tanult f¢lszÀz ä mint mondtuk ä funkcionÀlisan analfab¢ta szerecsen. Ez azt jelentette, hogy Árni ¢s olvasni tudtak ugyan, csak ¢ppen nem
¢rtett¢k a sz´veget.
A mÀsodik ¢v elej¢n pedig Samu bÀcsi is beÀllÁtott.
ä Nos, ´cs¢m! ä mennyd´rg´tt az ûs. ä LÀtom, megcsinÀltad az ¢letedet!
Az egyetemen ¢lt, egy Ãgynevezett tanÀri lakÀsban. Nem messze tûl¡nk: vasÀrnap
m¢g az ÁrÂg¢p¢t is hallani lehetett. D¢lben dÁszbe vÀgta magÀt, ¢s becs´ngetett. Mert
nÀlunk kosztolt, term¢szetesen.
Hazudn¢k, ha azt mondanÀm, hogy ezek a k´z´s eb¢dek nem voltak ¢rdekesek.
BÀtyÀnk elmondta, hogyan civilizÀlta a Szigetet. ä Nem volt egyszerü ä magyarÀzta ä
bevezetni az Âg´r´g mitolÂgiÀt a helyi k´ltûk zavaros hûz´ng¢se helyett.
KarÀcsonykor meg¢rkezett a feles¢ge is, ¢s attÂl fogva otthon eb¢delt az ¹reg. K¢sûbb m¢g meghÁvta moziba a k¢t gyereket. ä HÀlÀbÂl ä ironizÀlt feles¢gem. De v¢g¡l
is otthon felejtette a p¢nz¢t, ¢s a kasszÀnÀl kisfiam fizetett.
Asszonyom nem volt kicsinyes. De ezÃttal kijelentette, hogy t´bb¢ lÀtni se akarja.
A mÀsodik ¢v v¢g¢n, Ãgy, ahogy j´tt¡nk, egyetlen szÂ n¢lk¡l elhagytuk a Szigetet.
*
Ez tavasszal t´rt¢nt. ýsszel pedig mÀr egyed¡l ker¡ltem vissza az öjvilÀgba. Idegenben ä mint a nÂta mondja ä szomorÃ a sÁrÀs. Ezekben az idûkben k´zelebb ker¡ltem
Samu bÀcsihoz.
M¢g az ÂrÀira is bejÀrtam. Ott ¢rt a k´vetkezû meglepet¢s. H´rpentû sÂgor kitünûen tanÁtott. A g´r´g istenek ¢letre keltek k´r¡l´tte, a mulatt lÀnykÀk felvisÁtottak,
valahÀnyszor rÀjuk d´rg´tt ä Ágy is hÁvtÀk ût titokban: Zeusz.
Egy szÂ, mint szÀz: nagy kom¢diÀs volt az ´reg. SarlatÀn, de m¢gsem eg¢szen. Mert
û kedvelte ezeket a r¢m¡lt gyerekeket. ElkÀprÀztatta ûket, ûk pedig hÀlÀsak voltak
¢rte. Neki k´sz´nhett¢k, ha k¢pzelet¡k mozivÀsznÀn t´rt¢nett¢ Àllt ´ssze egy-egy Âg´r´g sz´veg.
T¢ny, hogy a lÀnyokat m¢g a fiÃknÀl is jobban szerette. Ami engem illet, ha egy
mÂd volt rÀ, elker¡ltem a tanÁtvÀnyaimat. ý azonban nem zavartatta magÀt. Amint
ingere tÀmadt, hazavonszolta valamelyiket.
MÀzsÀs l¢ptekkel d´ng´tt v¢gig ilyenkor a tanodÀt a tanÀri lakÀsoktÂl elvÀlasztÂ pÀlmasoron. ZsÀkmÀnya tipegve k´vette, b¡szk¢n ¢s r¢m¡lten, Âg´r´g auktoraival a karjÀban.
Egy Ázben ÀtordÁtott nekem:
ä GyurikÀm! ä harsogta. ä Hozd a szerszÀmaidat!
Nem talÀlta a kapukulcsot, ¢s a zÀr nem engedett. A feje bÁborv´r´s volt mÀr az
izgalomtÂl. Megragadta a kalapÀcsot, ¢s egyetlen ¡t¢ssel pozdorjÀvÀ zÃzta a furn¢rlemezt. ä Gyer¡nk, Tercsi! ä szÂlt rÀ a soros Àldozatra. ä Dugd be azt az ¢des kis kezed!
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ä Ezek itt ä magyarÀzta ä csak nyaljÀk-faljÀk egymÀst, mint a fogatlan ´regek. °n
meg mindent bele, fiam! HuszÀrosan! UtÀna pedig slussz-pÀsz, ¢s sipirc! Mert ¢n,
´cs¢m, ilyenkor Árom a legszebb fejezeteket.
ä Tudod te, milyen az, legyürni egy ilyen kis k¢kharisnyÀt? ä k¢rdezte nemegyszer.
ä Kef¢lt¢l te mÀr p¢celi parasztlÀnyokat?
Engem nem gyûz´tt meg ez az ¢rvel¢s. JÂl tudtam, hogy a trÂpusi lÀnyok illatos
testecsk¢j¡k minden bejÀratÀt b¢rbe adjÀk, csak nem ä ahogy mondtÀk ä àaz igazitÊ.
MÀs szÂval arra gyanakodtam, hogy nem is lehet olyan nagy ellens¢ge a helyi praktikÀknak ez az egyebekben huszÀros ´reg.
Egyszer volt az¢rt egy nagy szerelme is: felszarvazott egy cserk¢szparancsnokot.
Martal¢kÀt Àtvitte magÀval az ÀntivilÀgba, ¢s megmutogatta neki az Âg´r´g templomokat.
SovÀny, buta nûcske volt, ma sem ¢rtem, mit evett rajta az ¹reg. TalÀn semmit:
egy magyar lÀnnyal akarta befejezni f¢l ¢vszÀzados pÀlyafutÀsÀt, ott, ahol elkezdte:
P¢celen.
Visszat¢r¢se utÀn napokig rajta mulatott a tanÀri lakÀsok mulatt kÂrusa. Uncle Sam
d´rgû hangon kioktatta a csendesen sÁrdogÀlÂ cserk¢szparancsnokot. ä Ne sirÀnkozz
itt! ä kiabÀlta. ä Menj haza, ¢s hÃzd karÂba a feles¢gedet!
Ez utÀn a nagy szerelem utÀn bÀtyÀm megnyugodott. Feles¢g¢t kÂrhÀzba szÀllÁtottÀk, lehet, hogy megszeppent: mi lesz, ha magÀra marad?
Mert akÀrmilyen hihetetlen, ez a v¢n Don Juan semmihez sem ¢rtett. Nem volt
k¢pes bekapcsolni a t¢v¢t vagy feltenni egy lemezt. TalÀn m¢g azt se tudta, hogyan
csinÀljÀk a hideg vizet. Ha nem lÀttÀk el, esetlen¡l t¢blÀbolt a lakÀsban, mint egy gyerek. Egy Ázben m¢g a frizsider ajtajÀt is kit¢pte, amikor v¢letlen¡l rossz irÀnyban, jobbrÂl balra ragadta meg.
Ha vesz¢lyben ¢rezte magÀt, nem volt tekintettel senkire. Feles¢g¢¢rt mÀr kij´ttek
a mentûk, de û m¢g ä biztos, ami biztos ä megfûzette magÀnak a vasÀrnapi hÃslevest.
Meg volt gyûzûdve rÂla, hogy minden betegs¢g mer¢nylet: ellene irÀnyul. Egyszer
bevallotta nekem, hogy û maga m¢g sosem volt beteg.
*
Est¢nk¢nt Àtmentem hozzÀ, kit´lt´ttem k¢t pohÀr rumot. Kev¢s j¢ggel ¢s sok citrommal szerette az italt, ebben is eurÂpai maradt. Koccintottunk, azutÀn Uncle Sam mes¢lt. A p¢celi kÃriÀrÂl, nagyapÀmrÂl, aki ¡nnepnapokon feket¢be ´lt´z´tt, mint a parasztok, ¢s minden este latin auktorokat olvasott.
FiatalkorÀban Ker¢nyi professzor tanÁtvÀnya volt, Szerb Antal ¢s RadnÂti tÀrsa. àA
vÀlogatott zsidÂ leg¢nyek!Ê ä Ker¢nyin¢ Ágy jelentette be ûket, amikor megÀlltak a
kertkapuban.
Eleinte biztattam, hogy Árja meg ezeket az ¢veket. AzutÀn rÀj´ttem, hogy hiÀba szerepelt benn¡k Tisza Pista ¢s JÂzsef Attila, az ¹reg eml¢kei olyanok voltak, mint û maga: hasznavehetetlenek. Szerb TÂnirÂl p¢ldÀul azt ÀllÁtotta, hogy egy vita sorÀn Thomas Mann ellen¢ben Hitlernek adott igazat. Teljesen mindegy, hogy Ágy t´rt¢nt-e. Az
eset nem volt hiteles.
MÀskor arrÂl r´gt´nz´tt kiselûadÀst, hogy a vilÀgt´rt¢nelemben csak SÀmuel nevü
ember alkotott igazÀn nagyot. Beckett, Aba, Bellow... Lucskosra izzadta magÀt, mire
´sszeszedett f¢l tucat Samut. RÀm n¢zett: ä Tessedik! ä tette hozzÀ diadalmasan.
AzutÀn vÀratlanul kijelentette, hogy PicsmicsiÀn Matildnak, a NÀdor utcai kÀv¢hÀz
tulajdonosÀnak h¢t orszÀgra szÂlÂ cs´cse van. ä Eg¢sz ¢letemben ä h´rd¡lt fel ä utÀl-
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tam a libÀkat! °rtsd: a budai polgÀrlÀnyokat. Prüdek voltak ¢s müveletlenek! Szerencs¢re a b´lcs¢szkaron tanultak zsidÂ lÀnyok is. Meg egy ´rm¢ny. RÂla jutott eszembe,
hogy a Matildnak, mondom, milyen gy´ny´rü gunsztja van.
Eml¢kszem, gyakran Arany szem¢re vetette, hogy ä mint mondta ä elfuserÀlta a
Toldi szerelm¢t. ä Egy ilyen her¢lt hûs! ä kiabÀlta. ä ögy f¢lt a nûktûl, mint szeg¢ny
Arany!
°lvezet volt hallgatni ût. Mert rÀadÀsul sz¢pen besz¢lt: nem hadart, nem kevert a
mondÂkÀjÀba angol k´tûszavakat.
MunkÀimat Àtvittem ilyenkor este hozzÀ, ¢s û mindent lelkiismeretesen v¢gigolvasott. A v¢lem¢ny¢vel ugyan nem sokra mentem, minden Ãj dolgozatomra azt mondta,
hogy ez eddig a legjobb, ¢s minden esetben megk¢rdezte, hogy a t´rt¢neteim mi¢rt
olyan szomorÃak. Elûfordult, hogy vigasztalni kezdett. Meg volt gyûzûdve rÂla, hogy
az ¢letemet Árom.
MÀig is bÀnt, hogy nem tudtam viszonozni ezeket a bÂkokat. Mert szabad perceiben
û is Árt: egy hÃszk´tetes csalÀdt´rt¢neten dolgozott.
K¢pzelet¢ben a h¢t szilvafÀbÂl nagybirtok lett, belûle pedig Robinson, Tarzan ¢s
James Bond egy kalap alatt. Egyik hûse, az agg archeolÂgus p¢ldÀul egy milÀnÂi kongresszusra megy. RÂma k¡lvÀrosaiban azonban megtÀmadjÀk a Fiat autÂgyÀr munkÀsai. KirÀngatjÀk kocsijÀbÂl, mire a professzor pisztolyt ragad, ¢s lel´vi a munkÀsokat.
Ilyen elûzm¢nyek utÀn ker¡l felolvasÀsra a n¢gyszÀz oldalas kongresszusi sz´veg.
Egy mÀsik t´rt¢net¢ben cÀpa ¡ld´z egy d¢kÀnt, valahol a meleg tengereken. Elûsz´r csak a vÁzben, k¢sûbb mÀr kint, a tengerparti f´venyen. çm a bestia ember¢re
talÀl: a bûsz hivatalnok a hÀtÀra ugrik, ¢s negyven k¢sszÃrÀssal meg´li a sz´rnyeteget.
Sok dilettantizmus melegÀgya egy ilyen aprÂ trÂpusi sziget! Uncle Sam azonban
nem volt dilettÀns, nem eg¢szen. T´rt¢n¢sznek indult, ¢s egy szobatudÂsnak nem kell
ismernie az ¢letet. Nem csak rajta mÃlott, hogy ahovÀ vetette a sors, nem volt se k´nyv,
se lev¢ltÀr. Jobb hÁjÀn reg¢nyeket Árt hÀt. °s pÀrbesz¢dekbe gy´m´sz´lte az elm¢leteket.
NyilvÀn sejtette û is, hogy nem igazÀn jÂ, amit csinÀl. De ahhoz, hogy ezt bevallja
magÀnak, nem volt benne alÀzat. JÂl ¢rezte magÀt a szem¢tdombon, ahol minden reggel az û utasÁtÀsÀra kelt fel a nap.
V¢g¡l is szomorÃ t´rt¢net ez. Egy csûd anatÂmiÀja.
TÀrsalogtunk hÀt. TÀrsalogni tudott ¢s szeretett az ¹reg. A tanÀri lakÀsok m´g´tt
ilyenkor mÀr kÂrusban jajgattak a b¢kÀk. Egyre gyakrabban eszembe jutott, hogy
nemcsak Samu bÀcsi, ¢n is itt fogom befejezni az ¢letemet.
*
Nem eml¢kszem mÀr, ki mondta, hogy az erk´lcsi hiteless¢g nem a hitvallÀsokbÂl der¡l ki, hanem abbÂl, ahogy a szavakat egymÀshoz illeszti az ember. Ahogy elmond egy
t´rt¢netet. RenegÀttÀ akkor vÀlik valaki, amikor ä talÀn m¢g az anyanyelv¢n, de mÀr
nem az ´v¢inek gyüjti a tapasztalatokat.
A mÃlttal Samu bÀcsi gy´keresen szakÁtott. Jelent pedig nem talÀlt magÀnak. L¢g¡res t¢rben ¢lt, azt gondolta, hogy mondhat akÀrmit, nem felelûs ¢rte senkinek. Ez
volt az igazi baja, a magÀny. Az, hogy mindv¢gig idegen maradt az emberek k´z´tt.
Igaz, sz¡lei, nemzed¢ktÀrsai mÀr r¢g nem ¢ltek. De volt k¢t testv¢re: Gyula meg
AndrÀs. ý pedig egy-egy gÃnyos fintorral elint¢zte ezeket az embereket. GyulÀrÂl azt
mondta, hogy sosem nûtt se bajusza, se szakÀlla, ¢s nemr¢g halt meg, valami vid¢ki
menhelyen. AndrÀsrÂl, hogy egy bomba pontosan a feje bÃbjÀra esett.
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Pedig AndrÀs fia itt, az öjvilÀgban ¢lt. BÀtyÀm ¢ktelen haragra gerjedt, amikor
megemlÁtettem neki ezt a r¢szletet: ä B´rt´nt´ltel¢kek! ä kiabÀlta. ä PrimitÁv, müveletlen emberek!
A fiÃ velem egy idûben hagyta el az ñhazÀt. Valamivel fiatalabban: kamasz volt
m¢g, majdhogynem gyerek. Az osztrÀk tÀborokbÂl azutÀn û is Árt Samunak egy levelet.
ä Tele helyesÁrÀsi hibÀkkal! ä d´r´gte a bÀcsi. ä M¢lyen tisztelt nagybÀtyÀmnak szÂlÁtott a szemtelen!
ä Mi lett vele? ä k¢rdeztem. Mi tagadÀs, elszorult a szÁvem.
ä PÀr ¢ve ä higgadt le Uncle Sam ä kaptam m¢g tûle levelet. Azazhogy nem is tûle:
az anyja Árt. ýt akkor mÀr b´rt´nbe zÀrtÀk, engem pedig arra k¢rt az a nû, hogy k¡ldjek neki valamit. Valamit?! A t¢likabÀtomat!
ä Mire te?
ä °n aztÀn ä csattant fel Samu bÀcsi ä megmondtam nekik a v¢lem¢nyemet! JÀrt
volna iskolÀba! Megtanulta volna, hogy az embereknek nincsen t¢likabÀtjuk a trÂpuson. Ha nem vigyÀzol ä tette hozzÀ ä, a gatyÀdat is lekunyerÀlja rÂlad az ilyen.
ä MÀsok is prÂbÀltÀk?
ä MÀsok? ä n¢zett rÀm. MÀsokra nem eml¢kezett.
Az unoka´csbûl egy¢bk¢nt a magyar kolÂnia k´ztiszteletben ÀllÂ tagja lett. Tizenn¢gy fia van, mübÃtorasztalos. Minden ¢vben ´r´kbe fogad ¢s kitanÁttat egy-egy b´rt´nviselt Àrva gyereket.
HÀt igen, akÀrhogyan is vessz¡k, Uncle Sam renegÀt volt a javÀbÂl. K´ltûi igazsÀgszolgÀltatÀs, hogy csak itt, ezektûl a szeg¢ny, szomorÃ szerecsenektûl kapott egy kis
szeretetet.
Ezeket viszont annÀl t´k¢letesebben zsebre tette. MÀsok v¢gezt¢k el helyette a rabszolgamunkÀt, a neves tudÂs heti kilenc ÂrÀt dolgozott harminckilenc helyett, ¢s egymÀs utÀn kapta a szabad ¢veket. IngyenlakÀsban lakott negyven ¢vig, amikor pedig
nyugalomba vonult, tanulmÀnyk´tetet adtak ki a tisztelet¢re, ¢s a nev¢hez biggyesztettek mindenf¢le latin cÁmeket.
Szeg¢ny ´regÃr! A v¢g¢n maga is elhitte ezt a sok dics¢retet. Azokban az idûkben
szabadult fel az orszÀg, û pedig hazalÀtogatott, hogy otthon is ¡nnepelj¢k egy kicsit.
Egy nyÀron Àt vÀrta az ifjÃ nemzed¢k hÂdolatÀt. V¢g¡l azonban meg kellett ¢rtenie,
hogy tisztelûi, tanÁtvÀnyai ä nincsenek.
M¢g visszaj´tt, de itt se volt maradÀsa. Egy este kibuggyant belûle, hogy elrontotta
az ¢let¢t. Hogy mindig is utÀlta ezt a helyet.
Hirtelen nagyon meg´regedett. A nûkrûl mÀr r¢gebben lemondott, most bejelentette, hogy nem megy ki t´bb¢ a lakÀsbÂl. Nem akart mÀr ¢lni, ez volt az igazsÀg. LegalÀbbis nem itt, a Szigeten.
Oxfordban ¢rte el a v¢g. Megmüt´tt¢k, de bivalyerûs volt, tÃl¢lte. àA j´vû h¢ten ä
mondtÀk az orvosok ä akÀr haza is mehet!Ê Akkor d´nt´tte el, hogy meghal. Nehogy
erûszakkal visszahozzÀk. T´bb¢ nem evett.
Hamvait P¢celre szÀllÁtottÀk. OktÂber Âta egyed¡l t´lt´m az est¢imet.
A szomsz¢dban ¢l egy koromfekete kisfiÃ. MÀr a v¢g Àrny¢kÀban egyszer esz¢be
jutott, hogy megtanÁtja magyarul a gyereket. Elmondta neki Etelk´zt ¢s Leb¢diÀt, Botondot ¢s Lehelt.
TalÀn egy h¢ttel a halÀla elûtt felhÁvtuk ût AngliÀban: ä Mikor folytatjuk? ä k¢rdezte
a kis szomsz¢d gyerek. Megd´bbenve lÀttam, hogy a szeme k´nnyes.
M¢gsem ¢lt hÀt hiÀba. MÃlnak az ¢vek, j´vû ilyenkor hol lesz¡nk mi mÀr! ý pedig
ifjÃ szÁvekben ¢l tovÀbb, az ¹reg.
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A HERMETIZMUS
KULTöRT¹RT°NETI SZEREPE
PARACELSUS ALKIMISTA-TEOZOFIKUS
TERM°SZETB¹LCSELET°BEN
A kereszt¢ny-hermetikus mÀgia mint ÀtfogÂ filozÂfiai rendszer a XVI. szÀzadban ¢rte
meg virÀgkorÀt, de a tudomÀnyos forradalom XVII. szÀzadi t¢rhÂdÁtÀsa utÀn sem tünt
el az eurÂpai gondolkodÀsbÂl. SzokÀs besz¢lni a felvilÀgosodÀs àÀrny¢kos oldalÀrÂlÊ,
s ismertek XVIII. szÀzadi misztikusok, mint Swedenborg, rejt¢lyes okkultistÀk, mint
Saint Germain grÂf, sz¢lhÀmosok, mint Cagliostro ¢s titkos tÀrsasÀgok, mint a szabadkûmüvesek. A XIX. szÀzadi okkultizmust egyenesen a titkos tudomÀnyok reneszÀnszÀnak nevezik, s ennek legnagyobb teljesÁtm¢nyei ä a teozÂfia ¢s az antropozÂfia ä
mÀr szÀzadunkba nyÃlnak. Ker¢nyi KÀroly, a tudÂs, ¢s Hamvas B¢la, az ezoterikus
b´lcselû a magyar hozzÀjÀrulÀst jelzik e jelentûs hagyomÀnyrendszerhez, s megn´vekedett hatÀsuk mai kultÃrÀnkban arra is ´szt´n´z, hogy Ãjra vizsgÀlat alÀ vegy¡k a
r¢gebbi forrÀsokat.
A reneszÀnsz mesterek egyik legegy¢nibb s ellentmondÀsossÀgÀban is lenyüg´zû
alakja Paracelsus volt. Gigantikus ¢letmüv¢bûl szinte semmi sem hozzÀf¢rhetû magyarul, Àm 1989 Âta a lefordÁtott PARAGRANUM -nak k´sz´nhetûen a paracelsusi vilÀgn¢zet esszenciÀja m¢giscsak rendelkez¢sre Àll. Paracelsus mester¢nek, Heinrich Cornelius AgrippÀnak ugyancsak megjelentek legjellegzetesebb gondolatai a DE OCCULTA PHILOSOPHIA kivonatos magyarÁtÀsÀban (1990). Ezek az ´rvendetesen szaporodÂ
publikÀciÂk is adjÀk az ´szt´nz¢st, hogy a poszthistorista kultÃrt´rt¢net szemsz´g¢bûl
vizsgÀlat alÀ vegy¡k Paracelsus gondolatainak egys¢g¢t, filozÂfiÀjÀnak mai relevanciÀjÀt. E megk´zelÁt¢s szokatlannak mondhatÂ ahhoz k¢pest, hogy a reneszÀnsz mÀgusait hagyomÀnyosan a tudomÀnyt´rt¢net szempontjÀbÂl ¢rt¢kelt¢k, s ÀltalÀban vagy
negatÁv ¢rt¢kel¢st kaptak, mint a racionÀlis gondolkodÀs fejlûd¢s¢t babonÀs t¢veszm¢kkel f¢kezû fantasztÀk, vagy Ãgy magasztaltÀk fel ûket, mint akik ä a b´lcselet¡kben
l¢vû irracionÀlis elemek ellen¢re is ä nagym¢rt¢kben hozzÀjÀrultak a tudomÀny XVII.
szÀzadi forradalmÀhoz. °n azt kÁvÀnom megmutatni, hogy e k¢t elem ä a racionÀlistudomÀnyos ¢s az ezoterikus-vallÀsos nem vÀlaszthatÂ el egymÀstÂl, az egyik nem lefejthetû sallangk¢nt rakÂdik a mÀsikra. Ellenkezûleg, a mÀgikus-okkult gondolkodÀsban olyan inherens ellentmondÀsok fesz¡lnek, melyek a rendszer legl¢nyeg¢t alkotjÀk. Annak ¢rdek¢ben kÁvÀnok ¢rvelni, hogy ¢ppen ez a szervesen be¢p¡lt antagonizmus az, amely az okkult filozÂfiÀt olyan lenyüg´zûv¢ teszi, s vonzerej¢t mÀig fenntartja. Hiszen a kereszt¢ny mÀgia ä felemelû teÂriÀival ¢s Àrnyoldalaival egy¡tt ä az eurÂpai gondolkodÀs ¢s mentalitÀs archetipikus kifejezûd¢se, s mint ilyen ¢vszÀzadok Âta
Ãj ¢s Ãj inspirÀciÂk forrÀsa.
Paracelsus kapcsÀn el´ljÀrÂban azt is meg kell jegyezni, hogy e n¢met term¢szettudÂs-orvos-teolÂgus ¢s ezoterikus b´lcselû munkÀssÀga oly sokr¢tü, a reneszÀnsz
kultÃra olyan sokf¢le ter¡let¢re visz, hogy egy cikkben Àtfogni lehetetlen. Jelen
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essz¢mben azt nyomozom, hogy a reneszÀnsz nagy ÀbrÀndja, az ember felemel¢s¢nek, megisten¡l¢s¢nek, az exaltatiÂnak programja mik¢nt kapott helyet ¢s hogyan fejlûd´tt tovÀbb Paracelsus term¢szetb´lcselet¢ben.
*
A kereszt¢ny mÀgia belsû t´rt¢net¢t Àttekintve Ãgy lÀtjuk, hogy a XVI. szÀzadban egyfajta orientÀciÂvÀltÀs jÀtszÂdik le, hiszen mÁg a XV. szÀzadban, a neoplatonizmus hatÀsa alatt a kereszt¢ny mÀgia programja elsûsorban a müv¢szeti tev¢kenys¢ggel
asszociÀlÂdott (mint Ficino magyarÀzta, a mÀgus ¢ppolyan szent ûr¡let r¢v¢n ker¡l
kapcsolatba az istens¢ggel, akÀr a k´ltû vagy a szerelmes), a XVI. szÀzadra a mÀgus
alakja a tudÂssal (is) azonosult. JÂ p¢ldÀja ennek Agrippa mÀgiaszint¢zise, melyben
egyfajta teolÂgiai gondolkodÀs a vilÀg teljes meg¢rt¢s¢re irÀnyulÂ ambÁciÂval ´tv´zûd´tt, s ebbe illeszkedett be a term¢szeti vilÀg vizsgÀlata, a magia naturalis.
Ennek az Ãj tÁpusÃ mÀgusnak elsû reprezentÀnsa Trithemius, akin¢l az olyan misztikus operÀciÂ, mint az angyalok megid¢z¢se, ´sszemosÂdik gyakorlati c¢lok megvalÂsÁtÀsÀval, amelyek viszont korabeli technikai ismeretek szÀmbav¢tel¢t is ig¢nyelt¢k.
Agrippa, az Àltala hÀrom r¢szre felosztott mindens¢g mindhÀrom r¢sz¢nek feltÀrÀsÀra
megadta a megfelelû tudomÀnyt: a legalsÂ, a term¢szeti vilÀg megismer¢s¢re szolgÀlÂ
àmÀgikus ismeretetÊ a fizika ¢s az orvostudomÀny tanÁtjÀk. A mechanika p¢ldÀul mindig is az ezoterikus tudomÀnyok ¢rdeklûd¢si centrumÀban Àllt, hiszen az ember Àltal
k¢szÁtett ¢s mük´d¢sbe hozott g¢pek, szerkezetek, akÀrcsak a müv¢szi alkotÀsok, a teremt¢s aktusÀra eml¢keztettek, s pontosan ´sszevÀgtak a reneszÀnsz ember term¢szetfeletti hatalomra t´rû elk¢pzel¢seivel. Mindennek a àmÀgusokÊ szÀmÀra Ãgy volt
¢rtelme, hogy a mechanikus mozgÀst is ¢lû, l¢lektûl mozgatott organikus mozgÀsnak
k¢pzelt¢k el, s lehetett-e az ember szÀmÀra mÀmorÁtÂbb alkotÀs, mint sajÀt k¢p¢re ¢s
hasonlatossÀgÀra formÀlt àlelkesÊ teremtm¢ny l¢trehozÀsa?
K¡l´n´sen hÀrom tudomÀnyÀg ´tv´zûd´tt a mÀgikus elk¢pzel¢sekkel: az asztrolÂgia, a magia naturalis ¢s az alkÁmia, s Ãgy lÀtszott, hogy szinte mindegyik term¢szettudomÀnyos ter¡letnek megvan a misztikus kiterjeszt¢se. Az alkalmazott asztronÂmia lehetett navigÀciÂ vagy asztrolÂgia; az alkalmazott k¢mia lehetett f¢mtan (metallurgia) vagy a f¢mek ÀtalakÁtÀsÀnak misztikus alkÁmiÀja; s olyan nagy tudomÀnyos
felfedez¢sek hÀtter¢ben, mint Kopernikusz napk´z¢ppontÃ elm¢lete vagy Michael
Servet felfedez¢se a v¢rkering¢srûl, megtalÀljuk a hermetikus-misztikus elm¢letek inspirÀlÂ hatÀsÀt.
MÀgia, hermetizmus ¢s term¢szettudomÀny legfigyelemrem¢ltÂbb ´sszefonÂdÀsa
talÀn a sz¢lsûs¢ges zseni, Paracelsus munkÀssÀgÀban valÂsult meg. Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493ä1541) sokat tanult a neoplatonistÀktÂl ¢s a gnosztikusoktÂl, kortÀrsai k´z¡l talÀn AgrippÀtÂl, hogy aztÀn az eg¢sz kereszt¢ny-mÀgikus rendszert ÀtgyÃrja, ¢s igyekezz¢k azt a tudomÀny szolgÀlatÀba ÀllÁtani. Mivel tev¢kenys¢g¢nek k´z¢ppontjÀban az orvostudomÀny Àllt, szinte term¢szetes, hogy a reneszÀnsz kereszt¢ny mÀgusok k´z¡l az û munkÀssÀga fonÂdik ´ssze
leginkÀbb a term¢szettudomÀnnyal, azt is meg kell azonban jegyezni, hogy ParacelsusnÀl is igen erûs a teolÂgiÀba hajlÂ, spekulatÁv-filozÂfiai elem.
Sokr¢tü ¢s m¢ly hatÀst gyakorolt a XVI. szÀzad intellektuÀlis ¢let¢re: bÀr kortÀrsai
kev¢ss¢ ¢rtett¢k meg, ¢s sz¢lsûs¢ges viselked¢se miatt m¢g kev¢sb¢ szerett¢k, a k´vetkezû generÀciÂk szÀmÀra profetikus erejü mester lett, s a k¡l´nb´zû irÀnyokba fejlûdû àparacelzizmusÊ fel´lelte a seb¢szettûl a gyÂgyszertanig, az aranycsinÀlÀstÂl az
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asztrolÂgiÀig, az okkult filozÂfiÀtÂl a teolÂgiÀig az emberi ¢rdeklûd¢s szinte minden
ter¡let¢t, s Paracelsus hatÀsa ugyancsak kimutatott a XVII. szÀzadi k´lt¢szet t´rt¢net¢ben is.1
BÀr az ¢letrajzi t¢nyekben valÂ elmer¡l¢st igyekszem ker¡lni, emlÁt¢sre m¢ltÂ, hogy
Paracelsus ¢lete mintha emblematizÀlnÀ azoknak a sz¢lsûs¢gesen k¡l´nb´zû jelens¢geknek ¢s koncepciÂknak a szint¢zis¢t, melyre müveiben is t´rekedett. Akad¢mia ¢s
szÀmkivetetts¢g, katedra ¢s vÀndorlÀs, elismerts¢g ¢s szeg¢nys¢g az ¢letben; filozÂfiai
elm¢ly¡lts¢g ¢s ripûk gÃnyolÂdÀs, intellektuÀlis finomsÀg ¢s iszÀkossÀg, vallÀsossÀg ¢s
szents¢gt´r¢s szem¢lyis¢g¢ben, müveiben. K¡l´nb´zû egyetemek lÀtogatÀsa utÀn
1515-ben FerrarÀban kapott doktori diplomÀt, majd ¢vtizednyi vÀndorlÀs utÀn 1525ben a bÀzeli egyetem professzora lett. çm miutÀn nyilvÀnosan el¢gette Avicenna müveit, ¢s minden l¢tezû mÂdon igyekezett elidegenÁteni hallgatÂsÀgÀt ¢s keny¢radÂit,
egy ¢v utÀn ism¢t a vÀndorlÀs lett osztÀlyr¢sze. Legfontosabb orvosi müveit 1529ä31
k´z´tt Árta, ezutÀn a harmincas ¢vek v¢g¢ig elsûsorban teolÂgiai ¢s filozÂfiai tanulmÀnyok k´t´tt¢k le, ekkor kristÀlyosodott ki misztikus term¢szetfilozÂfiÀja. °lete utolsÂ ¢veiben visszat¢rt az orvostudomÀnyhoz (nagy seb¢szeti ´sszefoglalÂja ä a GROSSEN
W UNDARZNEI ä 1536-ban jelent meg), de k´zben a hermetikus term¢szetb´lcselet is
foglalkoztatta. E tanulmÀnyainak hatalmas szint¢zisei az ASTRONOMIA MAGNA ¢s a PHILOSOPHIA MAGNA mintegy ´sszesen h¢tszÀz´tven lapnyi traktÀtusai (1536/7). 1541ben halt meg, utolsÂ hÀrom ¢v¢rûl alig tudni valamit. TitÀni energiÀk fesz¡lhettek
benne, müvei a SudhoffäMatthiessen kritikai kiadÀsban t´bb mint nyolcezer oldalt
tesznek ki, ¢s m¢g mindig vannak kiadatlan Paracelsus-k¢ziratok. A k´vetkezûkben a
hermetikus mÀgia àterm¢szettudomÀnyosÁtÀsÀtÊ vizsgÀlom meg a PARAGRANUM alapjÀn, majd az ASTRONOMIA MAGNA n¢hÀny r¢szlet¢nek segÁts¢g¢vel Paracelsus term¢szetb´lcselet¢nek hermetikus vonÀsait igyekszem tisztÀzni.
Paracelsus irodalmi munkÀssÀga 1525 tÀjÀn kezdûd´tt, s elsû müvei szinte tisztÀn
az orvosi praxissal foglalkoztak, bizonyos betegs¢gek leÁrÀsÀval, a gyÂgyÁtÀs ter¢n pedig k¡l´n´sen term¢szetes gyÂgyf¡vek ¢s gyÂgyvizek ¢rt¢kel¢s¢vel (LIBER DE PODAGRICIS [I,1:309ä45],2 HERBARIUS [I,2:1ä59], VON DEN NATºRLICHEN WASSERN
[I,2:261ä347 stb.). Bizonyos term¢szetfilozÂfiai probl¢mÀk mÀr e korai müvekben is
megjelennek, p¢ldÀul a PHILOSOPHIA DE GENERATIONE HOMINIS [I,1:287ä307] cÁmü
traktÀtusÀban s az 1526-ban Árt DE VITA LONGA [I,3:247ä93] bevezetûj¢ben t¢telesen
is megfogalmazza azt az ars poeticÀt, mely a hermetikus-gnosztikus tudÀsvÀgy, illetve
az ember felmagasztosulÀsÀnak Pico Àltal kidolgozott mÀgikus-kabalista irÀnyÀban jel´lte ki tovÀbbi munkÀssÀgÀt: àA B´lcsess¢g el¢r¢s¢nek akarÀsa nem mÀs, mint a mÀsodik,
f´ldi Paradicsom!Ê
Az elsû szint¢zist az 1530ä34-es esztendûk hoztÀk el, ekkor Árta Paracelsus k¢t nagy
´sszefoglalÂ munkÀjÀt, melyekben mÀr tudatosan ´tv´zi term¢szettudomÀny ¢s misztikus term¢szetfilozÂfia ter¡leteit. A DAS BUCH PARAGRANUM (1530 [I,8:133ä225])
n¢gy k´nyv¢ben hatalmas, de jellegzetesen n¢metes ¢s antihumanista erudÁciÂval kifejti az igaz orvostudomÀny n¢gy tartÂoszlopÀt, melyek a filozÂfia, az asztronÂmia, az
alkÁmia ¢s a jellem.3 E k´nyvekben viszonylag kevesebb szÂ esik az orvosi praktikumrÂl, inkÀbb azok elm¢leti alapjairÂl, mÁg a PARAGRANUM pÀrjÀban, az OPUS PARAMIRUM (1531 [I,9:37ä231]) n¢gy k´nyv¢ben Paracelsus azt az ´t entiÀt, azaz betegs¢gokozÂ aktÁv princÁpiumot Árja le, melyre az ember tanulmÀnyozÀsÀnak antropolÂgiai
elm¢let¢t ¢pÁti. Az ´t princÁpium a k´vetkezû: ens veneni, ens naturale, ens astrale, ens
spirituale, ens deale. Korai, VOLUMEN MEDICINAE PARAMIRUM DE MEDICA INDUSTRIA
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cÁmü traktÀtusÀban Ágy mutatja be ûket: àAz entia azok az aktÁv elvek vagy hatÀsok, melyek
kormÀnyozzÀk ¢s meg is tÀmadjÀk test¡nket, a k´vetkezûk¢ppen: A csillagoknak van olyan erej¡k
¢s hatÀsuk, melyek uralkodnak a test¡nk felett, Ágy emez mindig k¢szen Àll, hogy azokat szolgÀlja.
[...] Ezt az erût nevezz¡k az ens astrorumnak, ¢s ez az elsû ens, melynek ki vagyunk t¢ve. A
mÀsodik hatÀs, mely kormÀnyoz benn¡nket, ¢s amely betegs¢geket okoz benn¡nk, az ens veneni,
vagyis a m¢rgek hatÀsa. így ha a csillagok hatÀsa eg¢szs¢ges rÀnk n¢zve, ¢s nem okoz kÀrt, ez az
ens elpusztÁthat benn¡nket. A harmadik ens olyan erû, mely akkor is megsebesÁthet ¢s elgy´ngÁthet
benn¡nket, ha az elsû kettû jÂindulattal viseltetik irÀntunk; ez az ens naturale, vagyis term¢szetes
Àllapotunk. Ha ezzel valami baj van, ha ez meggy´ng¡l, a test¡nk megbetegszik. Szinte minden
betegs¢g ebbûl fakad, m¢g ha a t´bbi ens eg¢szs¢ges is benn¡nk. A negyedik ens az ens spirituale
szint¢n ´sszerombolhatja test¡nket, ¢s betegs¢geket hozhat. °s m¢g ha ez a n¢gy entia eg¢szs¢ges
is, az ´t´dik, az ens Dei megbetegÁthet benn¡nket. °ppen ez¢rt ez utolsÂnak kell a legnagyobb
figyelmet szentelnie a doktornak, mert ezÀltal az ´sszes t´bbi betegs¢g term¢szete is felismerhetû.
[...] Jegyezz¢tek hÀt meg, hogy a betegs¢gek nem egy okbÂl, hanem ´t okbÂl tÀmadhatnak.Ê
(I,1:173ä74.) Az utolsÂ mondatban Paracelsus a hagyomÀnyos gal¢noszi orvostant tÀmadja, mely szerint minden betegs¢g egy okra, a n¢gy testnedv egyensÃlyÀnak testen
bel¡li megbomlÀsÀra vezethetû vissza. Paracelsus nagy ¢rdeme, hogy igyekezett mind
a betegs¢gek osztÀlyozÀsÀt, mind azok gyÂgyÁtÀsÀt egy ´sszetettebb ¢s finomabb rendszerben megk´zelÁteni, ehhez azonban el kellett utasÁtania, illetve Àt kellett ¢rt¢kelnie
a teljes hagyomÀnyos term¢szetfilozÂfiÀt, a n¢gy elem ¢s az okkult korrespondenciÀk
elm¢let¢t.
A PARAGRANUM ezt az elutasÁtÀst ¢s Ãjra¢rt¢kel¢st foglalja ´ssze. Nyelvezete, mint
minden n¢met¡l Árt Paracelsus-mü¢, ¢rdes ¢s tÀmadÂ, azzal is alÀÀssa a humanista
tradÁciÂt, hogy nem tiszteli az antik tekint¢lyeket, sokkal inkÀbb a tapasztalat sz¡ks¢gess¢g¢t hirdeti. A hagyomÀnyos orvosoknak nem sok irgalom jut ParacelsustÂl, sokszoros bosszÃt vesz rajtuk, ami¢rt Theophrastus helyett Cacophrastusnak gÃnyoltÀk:
à°n monarcha leszek, s eny¢m lesz a monarchia, ¢n kormÀnyozom a monarchiÀt ¢s k´t´k szÁjat
a derekatokra. Hogy tetszik nektek Cacophrastus? Ennek a szarnak le kell mennie a torkotokon.
Hogy fog tetszeni, ha Theophrastus szektÀja triumfÀlni fog, s be kell k¢redzkednetek a filozÂfiÀmba, s Pliniusotokat Cacopliniusnak, Arisztotel¢szeteket pedig Cacoarisztotel¢sznek kell majd
hÁvnotok, ¢n pedig ûket is ¢s Porphyriusotokat, Albertusotokat stb. is az ¢n szaromban fogom
megkeresztelni eg¢sz sÂgorsÀgotokkal egyetemben?Ê (9.)
A tapasztalat hangsÃlyozÀsa mellett egyenlû fontossÀgot tulajdonÁt az elm¢letnek
is, m¢ghozzÀ a tapasztalattal ´sszehangolt s a szükebb tÀrgyalÀsi t¢mÀnÀl ÀtfogÂbb, a
felsû szf¢rÀkba is elvezetû elm¢letnek. MÀr a bevezetûben is hangsÃlyozza, az orvosnak
tudnia kell, hogy mi volt az ember elûtt, s ez filozÂfia; practicus mÂdjÀra kell tudnia,
de nem mint medicus, vagyis annÀl ÀtfogÂbban. Mint mondja, k¢t emelet van a filozÂfiÀban, àaz alsÂ szf¢ra dolgai¢ ¢s a felsû szf¢ra dolgai¢. Azt mondhatom tehÀt, hogy k¢tfajta
filozÂfia van, s ekk¢pp k¢t kapu az orvoslÀshoz, s mindegyik fele maga is kettûs: mert mindegyik
szf¢rÀban k¢t elem van. Ez¢rt az asztronÂmus az ¢g ¢s a levegû filozÂfusa, amit az asztronÂmus
tud, azt tudnia kell a filozÂfusnak is. Az egyiknek sz¡ks¢ge van a csillagokra az alsÂ szf¢rÀban,
a mÀsiknak az ÀsvÀnyokra a felsû szf¢rÀban. çsvÀny ¢s csillag egy ¢s ugyanaz a dolog. [...] Az
orvos tehÀt belsû asztronÂmus ¢s belsû filozÂfus, gy´kere a k¡lsû asztronÂmia ¢s filozÂfia. Ebbûl
m¢g nem sz¡letik meg az orvos; mik¢nt a r¡gy a virÀgban a k´rte materiÀja [...] Ãgy van ez itt
is. Megvan az orvos, de a gy¡m´lcs m¢g nem ¢rett meg, ahhoz elûbb alkimistÀnak kell lennie...Ê
(i. m. 13). Paracelsus szÀmÀra tehÀt az az igazi orvos, aki a tapasztalatÀt magasabb szintü elm¢let keret¢ben hasznosÁtja, aki k¢pes felfogni az ember term¢szet¢t ¢s hely¢t a
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teljes vilÀgegyetemben. àMert az ´sszes emberben van meg az ´sszes betegs¢g; egy emberben
csak egy. Ha pedig az orvos valamennyi embernek az orvosa akar lenni, hogy akarja akkor egy
emberbûl tudni, vagy tÁzbûl, vagy szÀzbÂl? [...] Ez¢rt a vilÀgnak kell kiadnia az embert, mert az
az ember, aki a nagy vilÀg alapjÀn ismerszik meg, abban benne van az ember valamennyi betegs¢ge.Ê (I. m. 41.) Ez a tudÀs pedig nem egyszerü racionÀlis ¢s enciklop¢dikus tudÀs,
sokkal inkÀbb misztikus ¢s transzcendentÀlis. Mik¢nt a hagyomÀnyos orvosok elleni
Ãjabb kirohanÀsbÂl megtudjuk, a hermetikus mÀgusok lesznek az Ãj orvostudomÀny
segÁtûi: àNe bÁzzatok, mondva: van min¢k¡nk egy Galenus meg egy Avicenna apÀnk: a k´vek
sz¢tlapÁtjÀk ûket, az ¢g mÀs orvosokat ÀllÁt ki majd, a n¢gy elem ismerûit: azonfel¡l a mÀgiÀ¢t ¢s
a KabalÀ¢t, mely n¢ktek, hÀlyogosoknak itt hever a szemetek elûtt; geomantÀk is lesznek ûk,
adeptusok ¢s archeusok meg spagyrusok is, ´v¢k lesz a quintus esse, ´v¢k lesznek az arkÀnumok, a miszt¢riumok ¢s a tincturÀk is ä hovÀ s¡llyed majd a ti zagyval¢kotok ebben a fordulÀsban?Ê (I. m. 18.)
Az eddigi id¢zetek arra figyelmeztetnek benn¡nket, hogy helytelen a hagyomÀnyos
tudomÀnyt´rt¢n¢szek k¢t jellegzetes ÀllÀspontja Paracelsus felûl: nincs igaza azoknak,
akik zavaros fejü hencegûk¢nt semmif¢le elismer¢sre sem m¢ltatjÀk, de azok is ´ncsalÀst k´vetnek el, akik mindenk¢ppen be akarjÀk vonni a term¢szettudomÀny panteonjÀba, Ãgy, hogy kigyomlÀljÀk okkult, misztikus, az organikus term¢szetk¢pen alapulÂ gondolatait, s a tapasztalati tudomÀny Ãtt´rûjek¢nt kÁvÀnjÀk elfogadtatni. Marie
Boas jÂl ¢rzi ezt az ellentmondÀst, amikor Paracelsus filozÂfiÀjÀt Ãgy jellemzi, mint
amiben àelegyedett az ikonoklazmus a ÏtapasztalatÎ propagÀlÀsÀval, Àm ez a tapasztalat jobbÀra
misztikus revelÀciÂt jelentettÊ. Ennek megfelelûen a rÀciÂt tÀmadta is, p¢ldÀul az¢rt, mert
nem volt ´sszeegyeztethetû a mÀgiÀval, mely szÀmÀra a tudomÀny fontos ter¡lete maradt: àA mÀgiÀban megvan a tapasztalat ereje, ¢s k¢pes arra, hogy az emberi rÀciÂ szÀmÀra
el¢rhetetlen dolgokat megk´zelÁtse. Mert a mÀgia egy nagy titkos tudomÀny, ¢ppÃgy, ahogy a
rÀciÂ egy nagy ¢s publikus bolondsÀg. Ez¢rt kÁvÀnatos volna, hogy a teolÂgiai doktorok is elm¢ly¡ljenek benne, ¢s egy kicsit megismerj¢k, hogy legalÀbb ne nevezz¢k boszorkÀnysÀgnak...Ê (DE
OCCULTA PHILOSOPHIA, I,14:538.)
Ha megvizsgÀljuk Paracelsus filozÂfiÀjÀban az ikonoklasztikus elemet, azt lÀtjuk,
hogy ugyan tÀmadta a hagyomÀnyos term¢szetk¢p elemeit, k¡l´n´sen a gal¢noszi
testnedvek tanÀt (humortan), ugyanakkor a n¢gy elem tanÀt ¢s az organikus korrespondenciÀk sok mÀs elm¢let¢t ä bÀr a korÀbbi megk´zelÁt¢sektûl elt¢rûen ä, de tovÀbbra is a term¢szettudomÀny alapelv¢nek tekintette. MindjÀrt a PARAGRANUM elsû,
a filozÂfiÀrÂl szÂlÂ k´nyv¢nek elej¢n lesz´gezi: àAkk¢pp tekintem tehÀt ¢n a filozÂfiÀt, hogy
a term¢szet maga a betegs¢g, ez¢rt egyed¡l û tudja csak, hogy mi a betegs¢g, egyed¡l û az orvoslÀs, û ismeri a betegek nyavalyÀit ä ki lehet orvos Ãgy, hogy ezt a kettût ne tudnÀ?Ê (24.) Nem
mÀsra, mint a szimpatikus mÀgia (naturalis) orvosi alkalmazÀsÀra, vagyis a homeopatiÀra ismer¡nk itt. S az ember, a mikrokozmosz ismerete nem n¢lk¡l´zheti a makrokozmosz ismeret¢t sem: àNem helyes azt mondanotok, hogy ez cholera, ez melancholia,
hanem: ez arsenicus, ez aluminosum. S ugyanÁgy: ez Szaturnusz¢, ez Mars¢, nem pedig: ez
a melancholiÀ¢, ez a cholerÀ¢. Mert egy r¢sz az ¢g¢, egy a f´ld¢, s a kettû egymÀsba vegyÁtve,
mint a tüz meg a fa; s akkor mindkettû elvesztheti a nev¢t, mert a k¢t dolog egyk¢nt van. [...] A
term¢szetes orvos k¢pes lesz megismerni, hogy amilyen a nagy vilÀg anatÂmiÀja, olyan a kis vilÀg¢
is.Ê (I. m. 27.) BÀr Àt¢rt¢kelten, de az organikus vilÀgk¢p ´sszef¡gg¢sei megmaradnak,
s ä mint az utolsÂ, az orvos jellem¢t taglalÂ r¢szbûl megtudjuk ä a n¢gy elem ismeret¢nek ¢s a makrokozmosz ¢s mikrokozmosz helyes ismeret¢nek az orvos lelkiismeret¢hez is k´ze van: àTehÀt: a nedveket tedd csak f¢lre, elû az elemek tulajdonsÀgaival, s benn¡k

Szûnyi Gy´rgy Endre: A hermetizmus kultÃrt´rt¢neti szerepe...

ã

703

kutasd, hol a hiba.Ê (49.) àAz orvosnak az ¢g, a vÁz, a l¢g ¢s a f´ld ismeret¢ben kell honolnia ¢s
belûl¡k ismernie a mikrokozmoszt ¢s ilyen ismerettel v¢denie meg lelkiismeret¢t.Ê (I. m. 103.)
Mint mÀr lÀttuk, e megÃjÁtott, de m¢gis ûsi alapokon nyugvÂ tudomÀnyhoz ugyancsak ûsi, okkult seg¢dtudomÀnyokat vÀlasztott Paracelsus. Az elsû alap, a filozÂfia nÀla
a hermetikus-kabalista filozÂfiÀt jelenti. A mÀsodik alap, az asztrolÂgia, tulajdonk¢ppen a k´z¢pkori zodiÀkus-ember elm¢letek esszenciÀja. Mint hangsÃlyozza is: àNektek,
humorales doktoroknak ugyan Àmulatotokra lehet, hogyan vonul Àt a galaxis a hason, ¢s hol
Àllhat az alsÂ meg a felsû pÂlus, hol a plan¢tÀk, hol vonul Àt a zodiÀkus... Az embernek az ¢gben
van az atyja, ugyanÃgy a l¢gben is, oly gyermek û, kit a levegûbûl s az ¢gboltbÂl csinÀltak ¢s
sz¡ltek.Ê (45ä46.)
A mÀsodik okkult seg¢dtudomÀny, az alkÁmia ugyancsak a hagyomÀnyos korrespondenciÀkon alapul, bÀr Paracelsusnak itt is vannak ÃjÁtÀsai: àNem Ãgy van, hogy mercuriusbÂl ¢s sulphurbÂl sz¡letn¢nek a f¢mek. [...] °s mik¢nt a betegeket megnyomorÁtotta a n¢gy
nedv: akk¢nt nyomorultak meg a filozÂfusok is a higany ¢s a k¢n miatt.Ê (33.) Legnagyobb
k¢miai ÃjÁtÀsa az volt, hogy a korÀbbi alkÁmia higanyra ¢s k¢nre ¢p¡lû elm¢let¢t kieg¢szÁtette a sÂval: a k¢nt a vegy¡l¢si hajlam, a higanyt a f¢mes tulajdonsÀgok, mÁg a
sÂt a nem f¢mes tulajdonsÀgok ¢s a tüzzel szembeni ellenÀllÀs megtestesÁtûj¢nek tartotta. àA vas, ac¢l, Âlom, smaragd, zafÁr, kova semmi mÀs, mint k¢n, higany ¢s sÂ, [...] ¢s az
ember, hasonlÂan a f¢mekhez, ugyancsak e hÀrombÂl ÀllÊ, hirdette Paracelsus, s ezzel szÂszÂlÂjÀvÀ vÀlt az Ãgynevezett jatrok¢miÀnak, amely a vilÀg anyagi egys¢g¢t hirdette,
s a gyÂgyÀszatban forradalmi ÃjÁtÀsk¢nt a kemoterÀpiÀt propagÀlta. àHa [az alkÁmiÀban] nem igyekvû ¢s nem jÀratos az orvos a legteljesebb m¢rt¢kben, akkor hiÀbavalÂ minden tudomÀnya. Mert a term¢szet annyira erûs ¢s szubtilis a maga dolgaiban, hogy semmit sem hoz
ugyanis szÁnre, ami azon helyben bev¢gzett lenne, hanem az embernek kell befejeznie; ezt a befejez¢st hÁvjÀk alkÁmiÀnak.Ê (PARAGRANUM, 67.)
Egy viszonylag k¢sei, XVII. szÀzadi magyar v¢lem¢ny is jÂl t¡kr´zi Paracelsus
gyÂgyszeres terÀpiÀjÀnak t¢rhÂdÁtÀsÀt ¢s ÀltalÀnos hatÀsÀt az eurÂpai orvostudomÀnyra: à...Sok nyavalyÀk, mellyeket gyÂgyulhatatlanoknak mondanak a' Galenus tanÁtvÀnyi, meg
gyÂgyÁttatnak Paracelsustul ¢s az û igaz ¢s elm¢s k´vetûitûl.Ê (AZ DOEG-HALALRñL VALO ELM°LKED°S , 131) ä Árja Csanaki MÀt¢, RÀkÂczi Gy´rgy tudÂs udvari orvosa, 1634-ben,
KolozsvÀrt kiadott k´nyv¢ben, amelyet a pestis elleni v¢dekez¢snek szentelt. A betegs¢g gyÂgyszer¢t a k´vetkezûk¢ppen adja meg: àNem haszontalanb port czinÀlnak az meg
k¢szÁtett SmaragdbÂl ¢s Hyacintbol is [...] jÂllehet mind ezekn¢l foganatosb az arany vÁz, ha ki
azt mesters¢gesen meg tudnÀ czinÀlni.Ê (I. m. 136.)
LÀthatÂ a jatrok¢miai elvek hatÀsa, Paracelsushoz hasonlÂan Csanaki is term¢szetes
elemeket ad gyÂgyszer¡l a betegnek, a nagy alkimistac¢l, a mesters¢gesen elûÀllÁtott
arany lehetûs¢g¢rûl viszont mÀr el¢g szkeptikusan nyilatkozik.
Mint mÀr emlÁtettem, Paracelsus hatalmas müv¢nek csak egy r¢tege az orvosi vonatkozÀsÃ; az ÀltalÀnos kultÃrt´rt¢n¢szek szÀmÀra legalÀbb annyira ¢rdekesek hermetikus-filozÂfiai, okkult-teolÂgiai gondolatai, sût asztrolÂgiai prognosztikÀciÂi is. A
PARAGRANUM teolÂgiai-erk´lcsfilozÂfiai fejteget¢sei Agrippa ¢s a neoplatonistÀk hermetikus mÀgiÀjÀra utalnak vissza.
A tudÂs legfûbb er¢nye a hit: àNem kev¢sb¢ kell jÂ hittel is lennie az orvosnak. Mert akinek
hite jÂ, az nem hazudik, s Isten müveinek bev¢gzûje.Ê (92.) A hitet a magasrendü tudÀssal
legjobban ´tv´zû tudomÀny pedig nem mÀs, mint, ahogy Pico ¢s Agrippa is hirdett¢k,
a kereszt¢ny kabala: àMÀrpedig az ember nem az emberbûl sz¡letett, mert az elsû emberben
nem volt emberelûtti ember, hanem volt a creatura. [...] Mindaddig, amÁg bûr¢be van zÀrva,
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az atyjÀbÂl kell magyarÀzni ût, nem pedig magÀbÂl. Mert a k¡lsû ¢g ¢s az û ege egy, de k¢t r¢sz.
Ahogyan az atya meg a fiÃ kettû, ¢s egy anatÂmia, aki kiismeri az egyiket, kiismeri a mÀsikat is.
[...] T´rt¢nnie kell pedig ennek az atya r¢v¢n, aki a gabalistica scientiÀra tanÁt; ezt tanuljad.Ê
(I. m. 53.)
Ha visszatekint¡nk Agrippa hermetikus term¢szetb´lcselet¢re, abbÂl a k´vetkezû
elemeket kell kiemeln¡nk, melyek Paracelsus k¢sei term¢szetfilozÂfiÀjÀt is meghatÀrozzÀk: 1) m¢lys¢ges istenhit, minden tudomÀny alÀrendel¢se az Isten teremt¢sprogramja megismer¢s¢nek; 2) az ember exaltatiÂjÀnak, felmagasztosulÀsÀnak tana, melynek sorÀn kibontakoztathatja Istentûl kapott teremtû k¢pess¢geit, ¢s a term¢szet ura
lehet; 3) a B´lcsess¢g (Sapientia) hangsÃlyozott szerepe, melynek k´zbenjÀrÀsÀra ¢rhetû el a fent emlÁtett exaltatio; 4) a b´lcsess¢ggel ¢s exaltatiÂval ´sszef¡gg¢sben a hermetikus ÃjjÀsz¡let¢s tana, mely v¢g¡l is az eg¢sz okkult filozÂfia v¢gc¢lja. A k´vetkezûkben Paracelsus utolsÂ korszakÀnak alkotÀsaibÂl vett id¢zeteken kereszt¡l mutatom
be a kijel´lt n¢gy elem sarkalatos sÃlyÀt a XVI. szÀzad k´zep¢nek okkult term¢szetfilozÂfiÀjÀban.
A hit fontossÀgÀra mÀr a PARAGRANUM lapjairÂl is lÀttunk p¢ldÀt. A m¢lys¢ges vallÀsossÀg Àt- meg Àtsz´vi Paracelsus teljes ¢letmüv¢t, teolÂgiÀja ugyanakkor nonkonformista ¢s heterodox, mint bÀrmely okkult gondolkodÂ¢. K´zel Àllt a reformÀciÂhoz
abban, hogy megvetette a vallÀsos k¡lsûs¢geket ¢s ceremÂniÀkat, de tÃl egy¢ni gondolkodÂ volt ahhoz, hogy a katolikus dogmarendszert felcser¢lje egy Ãj dogmarendszerrel. VallÀsi individualizmusÀban a n¢hÀny ¢vtizeddel k¢sûbb fell¢pû Giordano
BrunÂhoz hasonlÁthatÂ.
AkÀrcsak Agrippa, Paracelsus is k¢t irÀnybÂl k´zelÁti meg ¢s magyarÀzza az ember
nemess¢g¢t: a SZENTíRçS tanÁtÀsa ¢s a hermetikus filozÂfia oldalÀrÂl. Ami a bibliai ¡zenetet illeti: àA SZENTíRçS -bÂl j´n minden filozÂfia ¢s term¢szettudomÀny kezdete ¢s ÃtmutatÀsa,
erre kell figyelni mindenekelûtt. E fundamentum n¢lk¡l minden filozÂfia hiÀba magyarÀztatik
¢s alkalmaztatik. K´vetkez¢sk¢ppen, ha egy b´lcselû nem a teolÂgiÀbÂl sz¡letik, nem lesz sarokk´ve, melyre filozÂfiÀjÀt ¢pÁtse. Mert az igazsÀg a vallÀsbÂl fakad, ¢s nem ismerhetû meg annak
segÁts¢ge n¢lk¡l.Ê (ASTRONOMIA MAGNA, I,12:32.) Majd ugyanÁgy, k¢sûbb: àAz embert ne
lepje meg, hogy Isten vele van, s hogy û a f´ld´n csodÀkat k¢pes bemutatni az Isten hatalmÀbÂl,
mivel az ember egy isteni l¢ny. ÏMindnyÀjan istenek vagytok, a Legmagasabbnak gyermekeiÎ,
mondja az í RçS. [...] °s az nem tetszene az Istennek, hogy az ý isteni test¢nek szentjeit a f´ldi
test meggyalÀzza; hogy a f´ldi kigÃnyolja az ¢git.Ê (I. m. 328.)
Az ember exaltatiÂjÀhoz azonban a hermetikus tudÀsra is sz¡ks¢g van, s a B´lcsess¢g
segÁts¢g¢vel ez adja az okkult tudÀs ¢s hatalom kulcsÀt Isten f´ldi k¢pmÀsÀnak. Az
ember, akÀrcsak Herm¢sz Triszmegisztosz ÁrÀsaiban ¢s Pico orÀciÂjÀban, a legnagyobb
csodak¢nt, minden miszt¢riumok k´nyvek¢nt jelenik meg Paracelsus szÀmÀra: à°s hol
mÀsutt fedezhetû fel Ãjra a Menny, ha nem az emberben? [...] Isten az emberben gy´ny´rü ¢s
hatalmas Mennyet alkotott, nemeset ¢s jÂt; ¢s ez¢rt Isten az û Menny¢ben, vagyis az Emberben
van.Ê (OPUS PARAMIRUM , I,9:219ä20.) °s valÂban, Isten jelenl¢te a mikrokozmoszban
teszi lehetûv¢, hogy e csodÀlatos l¢ny maga is teremtûv¢, csodÀk l¢trehozÂjÀvÀ k¢pes
vÀlni. àAz eszme Ãj mennyet teremt, Ãj eget, Ãj energiaforrÀst, melybûl Ãj müv¢szetek (¢s mesters¢gek) erednek. [...] Mikor az ember nekiÀll, hogy teremtsen valamit, Ãj mennyet hoz l¢tre, ¢s a
mü, amit alkotni kÁvÀn, abbÂl Àrad ki hozzÀja. [...] Mert ilyen az ember nagysÀga, hogy û nagyobb
a mennyn¢l ¢s a f´ldn¢l.Ê (ASTRONOMIA MAGNA, I,12:183.) E teremt¢s, a csodÀk l¢trehozÀsa pedig a mÀgia segÁts¢g¢vel t´rt¢nik. àV¢g¡l is, Isten megengedte a mÀgiÀt, s ez annak a jele, hogy hasznÀljuk isÊ, mondja Paracelsus (DIE BºCHER VON DEN UNSICHTBAREN
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K RANKHEITEN , I,9:271), s müveiben v¢gigjÀtssza a hÀrom agrippai vilÀgnak megfelelû mÀgiÀt a magia naturalistÂl fel eg¢szen a misztikus-gnosztikus ÃjjÀsz¡let¢sig. Jellegzetes, de nem kizÀrÂlag paracelsusi gondolat, amikor ´sszehasonlÁtja az Isten erej¢bûl csodat¢vû szenteket, illetve a term¢szet erej¢bûl csodat¢vû mÀgusokat: àMik¢nt
Isten fel¢leszti a holtakat, Ãgy a Ïterm¢szeti szenteknekÎ, azaz a mÀgusoknak hatalom adatott a
term¢szet energiÀi ¢s fakultÀsai felett. Mert vannak Istennek szent emberei, akik Àldott ¢letet ¢lnek;
ûket nevezik szenteknek. De ugyancsak vannak Istennek szent emberei, akik a term¢szet erûit szolgÀljÀk, ûket mÀgusoknak hÁvjÀk. Isten csodÀkat tesz szent emberei Àltal, mindk¢t fajta, tehÀt az
Àldott ¢letet ¢lû, illetve a term¢szetet szolgÀlÂkon kereszt¡l is.Ê (ASTRONOMIA MAGNA,
I,12:130.) A mÀsodik, vagyis az ¢gi vilÀghoz tartozÂ mÀgia jellegzetess¢ge, hogy az
embert a csillagokon is uralkodÂvÀ teszi, s ez annÀl jelentûsebb, mert Paracelsus term¢szetfilozÂfiÀjÀnak l¢nyeges eleme az asztrolÂgiai hatÀsok ¢s az ezekre is ¢p¡lû orvoslÀs elismer¢se. àAz a b´lcs ember, aki az isteni b´lcsess¢g szerint ¢l ¢s annak a k¢pmÀsa,
akinek hasonlatossÀgÀra teremtetett. [...] Az, aki Isten k¢p¢t imitÀlja, m¢g a csillagokat is legyûzi.Ê
(I. m. 41ä42.)
Az ¢gi mÀgiÀt pedig az angyalmÀgia k´veti. Paracelsus errûl visszafogottabban szÂl,
mint Agrippa, m¢gis annak, aki ¢rti jelent¢sgazdag k¢peit, nem marad k¢ts¢ge az ember mÀgikus lehetûs¢geit illetûen: àAz, aki meg´r´kli Isten b´lcsess¢g¢t, a vÁzen is jÀrhat
an¢lk¡l, hogy bevizezn¢ lÀbÀt; mert az Istentûl ´r´k´lt igaz müv¢szetben (mesters¢gben, tudomÀnyban) az ember olyannÀ lesz, mint egy angyal. S mi vizez ´ssze egy angyalt? Semmi. HasonlÂk¢ppen, semmi sem fogja bevizezni a b´lcs embert. Mert Isten hatalmas, ¢s azt akarja, hogy
ereje felismertess¢k az emberek ¢s az angyalok szÀmÀra a müv¢szetek b´lcsess¢g¢ben. Azt kÁvÀnja,
hogy a vilÀg ¢s a f´ld olyannÀ legyenek, mint a Menny.Ê (DE FUNDAMENTO SCIENTIARUM
SAPIENTIAEQUE , I,13:306.) Ism¢t csak agrippai pÀrhuzam k´vetkezik: az igaz kereszt¢ny mÀgia v¢gsû c¢lja az a misztikus megtisztulÀs, melyet a spirituÀlis alkÁmia fokozatai is kifejeznek. Paracelsus ¢ppÃgy hasznÀlja az ÃjjÀsz¡let¢s terminust, mint kortÀrsa, a nettesheimi mÀgus. Az ÃjjÀsz¡let¢sre vonatkozÂ legszebb gondolatok az ASTRONOMIA MAGNA fejezeteiben talÀlhatÂk: àDe ha a szÁv teljesen megtelik Isten szeretet¢vel,
akkor minden Istennel ellenkezûnek vissza kell vonulnia a l¢lekbûl, s mindannak, ami nem isteni,
el kell tÀvoznia, addig, amÁg teljesen megtisztult, szeplûtelen nem lesz, teljesen elvÀlasztva a t´bbitûl, t´k¢letesen tiszta ¢s Àrtatlan.Ê (I,12:299.) àMennyei AtyÀnk tanÁt benn¡nket az ÃjjÀsz¡letett testben, ¢s az ÃjjÀsz¡letett ember az, aki tanÁtja nek¡nk az isteni b´lcsess¢get.Ê (I. m. 316ä
17.) àAz ember a f´ld´n sz¡letik, ez¢rt a f´ld term¢szet¢t is magÀban viseli. De k¢sûbb, ÃjjÀsz¡letve, mÀr Istenbûl valÂ, ¢s ebben a formÀjÀban isteni term¢szete lesz. °s ¢ppÃgy, ahogy az embert
a term¢szetben a sziderikus f¢ny vilÀgosÁtja meg, hogy megismerhesse a term¢szetet, Ãgy vilÀgosÁtja
meg a Szentl¢lek, hogy megismerhesse Isten valÂsÀgos l¢nyeg¢t. Mert senki sem ismerheti Istent,
hacsak nincs magÀnak is isteni term¢szete...Ê (I. m. 326.)
Megfigyelhetû, hogy az ÃjjÀsz¡let¢s r¢v¢n el¢rt exaltatio jelens¢ge Agrippa DE OCCULTA PHILOSOPHIç-jÀban szinte term¢szettudomÀnyosan precÁz bemutatÀst kap. Paracelsus müvei, ha lehet, m¢g fokozzÀk ezt a precizitÀst, s ¢ppen ez az a ter¡let, melyen
az antropocentrikus, kereszt¢ny-ezoterikus-hermetikus term¢szetfilozÂfia a legjobban megragadhatÂ. Paracelsus ÃjjÀsz¡letett ember¢t az alkimista traktÀtusok corpus
glorificationisnak nevezik (v´. Jung emlÁtett tanulmÀnyÀval, 130), s ez nem mÀs, mint
a prisca theologia primordiÀlis embere, illetve a kabala ¢s a ZOHçR Adam Kadmonja.
Ugyancsak a prisca theologia a fû forrÀsa Paracelsus l¢lek- ¢s szellemelm¢let¢nek, melynek alapelve az ember isteni term¢szet¢nek hangsÃlyozÀsa. Paracelsus szerint àahogy
az ember fel¢p¡l, Ãgy ¢p¡l fel az Isten is, mely utÀn teremtetettÊ. (ASTRONOMIA MAGNA,
I,12:292.)
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ParacelsusnÀl az astronomia nemcsak kozmolÂgiÀt jelent, hanem elsûsorban a kozmosz mintÀjÀra ¢s azzal harmonikusan fel¢p¡lû ember leÁrÀsÀt. Ennek megfelelûen
szoros kapcsolat van a k¡lsû eget ben¢pesÁtû szellemek ¢s az ember belsû eg¢t, vagyis
a lelk¢t bet´ltû szellemek k´z´tt. Ugyanis, amint az embernek k¢t teste van (elemi ¢s
sziderikus test), ugyanÁgy k¢t lelki szelleme is, melyekben az ÃjjÀsz¡let¢s v¢gbemegy.
E szellemeket ¢ri az a misztikus term¢szeti f¢ny, a Term¢szet b´lcsess¢ge (I,12:58),
mely a Ficino Àltal konstruÀlt anima mundi megfelelûje. A szellem sz¢khelye a testben
a l¢lek, Ágy Paracelsus megtartja a hagyomÀnyos platÂni hÀrmas felosztÀst ä test-l¢lekszellem ä, de kieg¢szÁti ezt az alkÁmiai stÃdiumaibÂl vett tria principia elemeivel: sal,
mercurius, sulphur.
A Paracelsust elemzûk k´z¡l Jung is vilÀgosan kimutatja a gnosztikus kereszt¢nys¢g, a prisca theologia, a kabala ¢s az alkÁmia szoros ´sszef¡gg¢seit a n¢met orvos
tanÁtÀsaiban, melyeknek centrumÀban a primordiÀlis ember Àll, akinek t´k¢letess¢g¢t
¢s hatalmÀt az ÃjjÀsz¡letû ember visszaÀllÁthatja. Az orvosi ¢s alkÁmiai tanulmÀnyok,
Ficino, Pico ¢s Agrippa hatÀsÀra egyfajta teolÂgiai szint¢ziss¢ Àllnak ´ssze, melyet a
DE RELIGIONE PERPETUA cÁmü traktÀtusÀban Paracelsus Ágy magyarÀz: àTi mindnyÀjan,
akiket a vallÀstok j´vûbeli esem¢nyek prÂf¢tÀlÀsÀra, valamint a mÃlt ¢s a jelen ¢rtelmez¢s¢re vez¢rel, ti, akik messze f´ldekre lÀttok, ¢s titkos ÁrÀsokat meg lepecs¢telt k´nyveket olvastok; ti, akik
a f´ldben ¢s falak m´g´tt keresitek, amit mÀr eltemettek, s ti, akik nagy b´lcsess¢get ¢s müv¢szetet
tanultok ä figyelmezzetek arra, hogyha mindezt meg akarjÀtok cselekedni, a gabala vallÀsÀt tegy¢tek magatok¢vÀ, s annak f¢ny¢ben jÀrjatok, mert a gabala jÂl megalapozott. K¢rjetek, ¢s
megkapjÀtok, kopogjatok, ¢s meg fogjÀk hallani, ¢s ajtÂt nyitnak nektek. Ebbûl az adomÀnybÂl ¢s megnyÁlÀsbÂl k´vetkezik majd minden vÀgyatok teljes¡l¢se: bepillanthattok majd a f´ld legm¢lyebb m¢lys¢geibe, a pokol m¢lys¢geibe is, ¢s fel, a harmadik
mennyorszÀgba. T´bb b´lcsess¢get nyertek, mint Salamon, s k´zvetlenebb¡l egyes¡lhettek Istennel, mint MÂzes vagy çron.Ê (Kiemel¢s tûlem, II,1:100.)
Ez az id¢zet is jelzi Paracelsus rokonsÀgÀt a neoplatonizmus Ãtt´rûivel, de teozÂfiÀjÀnak term¢szettudomÀnyos ¢s alkimista alapr¢tege elûre is mutat, nemcsak a tudomÀnyos forradalom irÀnyÀba, hanem Jakob B´hme spirituÀlis alkimista teolÂgiÀja, valamint a radikÀlis reformÀciÂ szÀmos mÀs XVII. szÀzadi misztikus irÀnyzata fel¢ is.
Paracelsus azonban nemcsak szint¢zisteremtû volt, müveiben a mÀgikus b´lcselet
´nellentmondÀsai, belsû szubverzÁv fesz¡lts¢gei is ¢rz¢kelhetûk. Erre Jung mutatott
rÀ: Paracelsus olyan alkÁmiai filozÂfus volt, akit àvallÀsi n¢zetei olyan ´ntudatlan konfliktusba kevertek korÀnak kereszt¢ny tanÁtÀsaival, mely a mai kutatÂnak szinte kibogozhatatlanul
zavarosnak tünik. Csakhogy ebben a zavarban lelhetûk fel azoknak a filozÂfiai, pszicholÂgiai ¢s
vallÀsi probl¢mÀknak a kezdetei, melyek mÀra bomlottak ki igazÀnÊ. Agrippa kapcsÀn Ãjabban
Michael Keefer az ÃjjÀsz¡let¢s tanÀnak ellentmondÀsos ¢rtelmez¢s¢ben jel´lte meg a
hermetikus mÀgus probl¢mÀjÀt.4 S ahogy Keefer Agrippa, Ãgy Jung Paracelsus gondolatainak ä a kereszt¢ny doktrÁna szempontjÀbÂl ä vesz¢lyes irÀnyba mutatÂ tendenciÀit asszociÀlta Faust doktor eretneks¢g¢vel.
Paracelsus sosem k¢rdûjelezte meg a mÀgia ¢s az alkÁmia tekint¢ly¢t, mert szerinte
ezek a lumen natur± tekint¢ly¢vel bÁrtak, e term¢szeti f¢ny pedig nem volt mÀs, mint
illuminatÁv revelÀciÂ a kozmosz ¢s Isten racionÀlis ¢sszel fel nem foghatÂ igazsÀgairÂl.
S mikor Paracelsus az àigaziÊ orvos hivatalÀrÂl besz¢l, v¢g¡l Ágy kiÀlt fel: à°n az ör
alatt, s az ör alattam; ¢n alatta a hivatalomon kÁv¡l, s ý alattam, hivatalÀn kÁv¡l.Ê (DE CADUCIS , I,8:267.) Szinte l¢legzetelÀllÁtÂ e szÂkimondÀs, Jungot a k¢sei Angelus Silesius
szellem¢re eml¢kezteti, mikor az Ágy versel: àOlyan nagy vagyok, mint Isten, / S û, mint
¢n, olyan kicsi. / ý nem lehet felettem, / Sem û alatta miÊ (id¢zi cikke 117. oldalÀn). Ez a
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reneszÀnsz igazi, f¢kezhetetlen szelleme, mely az embernek hihetetlen m¢ltÂsÀgot, intellektuÀlis erût szÀnt, felemelve eg¢szen Isten szintj¢re. S ez a szellem legtisztÀbban
a mÀgiÀban ¢s az alkÁmiÀban nyilvÀnult meg. àDeus et homo, Ãj ¢s m¢g soha nem hallott
¢rtelemben!Ê, mondja Jung is elragadtatottan, de lÀtja a csapdÀkat is azon az Ãton, melyre l¢pve a mÀgus azt mondta, à°n az ör alattÊ, de azt gondolta, àû alattamÊ. àA k´z¢pkori
alkÁmia elûk¢szÁtette az utat az isteni gondvisel¢sbe valÂ legnagyobb beavatkozÀsra, amit az emberis¢g addig megkÁs¢relt: az alkÁmia a tudomÀnyos forradalom hajnalÀn jelentkezett, melynek
sorÀn a scientizmus d¢mona a term¢szet erûit eddig ismeretlen m¢rt¢kben kÁvÀnta az ember szolgÀlatÀba ÀllÁtani. Ebbûl az alkÁmiai szellembûl k´vetkezett, hogy Goethe rÀtalÀlt a fausti ÏszupermenÎ figurÀjÀra, s ez a ÏszupermenÎ indÁtotta Nietzsche ZarathustrÀjÀt annak kijelent¢s¢re,
hogy ÏIsten halottÎ.Ê (I. m. 128.)
Jung is besz¢l Agrippa vÀlsÀgÀrÂl, mely a DE INCERTITUDINE... bevezetûj¢ben ilyen
tombolÂ hevess¢ggel t´rt a felszÁnre: àAgrippa nem kÁm¢l senkit. Megvet, tud, nem tud, sÁr,
nevet, feld¡h´dik, szitkozÂdik, mindenben hibÀt talÀl; mert maga filozÂfus, d¢mon, hûs ¢s Isten
ä ¢s minden.Ê (I. m. 117.) Paracelsust nem ¢rzi ennyire hasadt lelkü egy¢nis¢gnek, de
arroganciÀjÀt, sz¢lsûs¢ges ÁrÀsmÂdjÀt a àmaga filozÂfus, d¢mon, hûs ¢s IstenÊ attitüd, illetve a kereszt¢ny lelkiismeret k´zti feldolgozatlan fesz¡lts¢gbûl eredezteti. Szerinte
mindnyÀjunkban van egy k´ny´rtelen bÁrÂ, aki akkor is büntudatot kelt benn¡nk, ha
tudatosan semmi rosszat nem tett¡nk. Jung szerint a mÀgia ¢s az alkÁmia titkos tanai
annyira diametrÀlis ellent¢tben Àlltak a kereszt¢nys¢g szellem¢vel, hogy Paracelsus,
bÀr szubjektÁve hÁvû katolikusnak tudhatta magÀt, s m¢g jÂ embernek is, hiszen eg¢sz
¢let¢n Àt szinte mÀniÀkusan kereste az alkalmat a szeg¢nyek ¢s betegek segÁt¢s¢re, gyÂgyÁtÀsÀra ä rossz lelkiismeret¢t, kisebbs¢gi ¢rz¢s¢t m¢gsem tudta legyûzni.
Mennyiben hasznosÁthatÂ szÀmunkra Jung v¢lem¢nye ma, amikor Paracelsus filozÂfiÀjÀt prÂbÀljuk feldolgozni, s egy eszmerendszer ´nmagÀhoz m¢rt koordinÀtÀin bel¡l elhelyezni, amellett, hogy megkÁs¢rl¡nk dialÂgust is nyitni a müvel? A nagy kultÃrpszichiÀter elemz¢s¢nek bizonyos r¢tegein Àts¡t sajÀt szem¢ly¢nek ¢s ¢rdeklûd¢s¢nek az olvasatot meghatÀrozÂ energiÀja: az a t¢ny, hogy û maga egy ¢letvÀlsÀg utÀn
kezdett az alkÁmia irÀnt ¢rdeklûdni, majd elm¢ly¡lt szakmai tanulmÀnyainak k´vetkezt¢ben jutott arra a k´vetkeztet¢sre, hogy az alkÁmiai szimbolizmus ¢s az Àlmok
egyarÀnt a pszich¢ m¢lytudatÀnak felszÁnre k¡ld´tt ¡zenetei. KultÃrt´rt¢neti elemz¢s¡nk sorÀn eltekinthet¡nk attÂl a jungi koncepciÂtÂl, hogy az ezot¢ria t´rt¢nete egy
¢vezredes pszichiÀtriai esettanulmÀny, s Paracelsus rendkÁv¡l szerteÀgazÂ ¢s jelentûs
hatÀsÀt figyelembe v¢ve nem arra kell a hangsÃlyt fektetn¡nk, hogy alkimista k´vetûi,
illetve a k¢miai filozÂfia doktorai mind hasadt lelkü individuumok voltak. A kereszt¢nys¢g, illetve a racionÀlis tudomÀnyos forradalom szellem¢t szembeÀllÁtÂ koncepciÂjÀt s az alkÁmiÀt mint a kettû k´z´tt elûsz´r hidat, majd ¢ket verû hagyomÀnyk¢nt
valÂ leÁrÀsÀt tekintve arrÂl sem szabad elfeledkezn¡nk, hogy Jung Paracelsus-tanulmÀnyÀt 1941-ben, a tetûpontjÀra ¢rû nagy hÀborÃ idûszakÀban Árta, s ebben az ´szszef¡gg¢sben a ParacelsusäFaustäGoetheäNietzsche paradigma t´bb mint figyelemre
m¢ltÂ.
Az egy¢ni ¢s t´rt¢neti r¢tegeket azonosÁtva ¢s azokon tÃll¢pve, Jung Paracelsus-olvasatÀnak marad egy, a mai poszthistorista ¢rtelmez¢sek szÀmÀra is ¢l¢nken relevÀns
tanulsÀga. Nevezetesen, hogy a tudomÀnyt´rt¢n¢szek¢n¢l pontosabb probl¢malÀtÀssal irÀnyÁtja a figyelmet egy sÃlyos paradoxonra. Hogyan magyarÀzzuk azt, hogy egy
olyan hatalmas ¢s az emberi gondolkodÀs dokumentÀlhatÂ kezdeteiig visszanyÃlÂ,
rendkÁv¡l konzervatÁv ¢s nagy ÀllandÂsÀgot mutatÂ eszmet´rt¢neti hagyomÀny, mint
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az ezoterikus hermetizmus, olyan jelentûs k¢pviselûket termel ki magÀbÂl, akiknek
szint¢ziseirûl egyre-mÀsra kider¡l, hogy szinte sz¢tfeszÁtik ûket a belsû ellentmondÀsok, t´r¢keny rendszereiket jÂszer¢vel a t´r¢svonalak tartjÀk ´ssze.
A platonista teolÂgiÀn iskolÀzott b´lcselû itt azt mondanÀ: mindez a Bünbees¢s k´vetkezm¢nye. Az emberi szellem a teljess¢get ostromolja, de ez szÀmÀra el¢rhetetlen.
Szinte karnyÃjtÀsnyira jut, hogy aztÀn visszahulljon. Az eurÂpai eszmet´rt¢n¢sz mÀr
Âvatosabban nyilatkozhat, de megkockÀztathatja: ez a k¡zdelem, az ´nmagÀt is mindig alÀÀsÂ ambÁciÂ adja meg az eurÂpai ember, az eurÂpai kultÃra dinamizmusÀt. A
modern kultÃrt´rt¢n¢sz talÀn m¢g ennyit sem mer ÀllÁtani, de azt biztosan regisztrÀlhatja, hogy a hagyomÀnyrendszerek ´nmagukban sosem Àllnak meg. A paracelsusi
àÃgynevezettÊ szint¢zis is bizonyÁtja: a szubverziÂ, az antagonizmus, a divergencia ¢s
sokf¢les¢g ¢ppÃgy alkotÂeleme a kultÃrÀnak, mint a cementÀlÂ hagyomÀny.
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volt, hogy rÀj´tt: az exaltatio t¢tele egyarÀnt levezethetû Szent PÀl gondolataibÂl, Herm¢sz
Triszmegisztosz filozÂfiÀjÀbÂl ä eddig nem is
lett volna baj, hiszen az eg¢sz reneszÀnsz neoplatonizmus e kettû szintetizÀlÀsÀra t´rekedett ä, de ugyanÁgy Simon MÀgus satanizmusÀbÂl is, s ekkor egyszerre maga is a k¢ts¢ges
fausti szerepben talÀlta magÀt. (LÀsd AGRIPPA'S DILEMMA : HERMETIC ÉREBIRTH Ê AND THE
AMBIVALENCES OF DE VANITATE AND DE OCCULTA PHILOSOPHIA. Renaissance Quarterly 41/4
[1988]: 614ä53.)

Marsall LÀszlÂ

AZ öN. HEINEäBOREL àLEFED°SIÊ T°TEL
àBIZONYíTçSAÊ F°LçLOMBAN
Egy szÀzszor-szÀzszor-szÀzas
(m¢terrûl van szÂ ä tudjuk)
borzalmatos falÀdÀt
vÀgtam f¢lbe k´z¢p¡tt,
tudvÀn valamely f¢lben
mikroszkopikus monÀd
rejlik mint neutrino (?)
(ûsanya ollÂ vÀgta
szem´lcse a padlÀsnak
eldugott zugolyÀban).
LÀdÀm egyik fel¢ben
mezitlÀb osonkodtam
zseblÀmpÀmmal, talpamba
szÀlka ment, kivÀjtam ä
nem volt ott, kit kerestem
(bÀr t¡zetesen n¢ztem
¢rz¢keny müszeremmel,
s ijedtemben csuklottam,
hogy visszhangzott a bÂd¢),
t¡sszentettem, hogy mentem
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elfel¢ ki, a k¡lsû
t¢rbe ¢s bammegeltem.
àMÀr tudom, te parÀnykÀm:
vagy: mÀsik lÀda-t¢rben,
s most v¢led ¢n elm¢sen
vÀgom f¢lbe az elsû
f¢l-lÀdÀt, für¢szemmel.
ñdon-mÂd ÀtkozÂdom
izzadsÀgom t´r´lve,
tÀmad okÀdhatn¢kom.
çm tornalÀbtyüt hÃzok,
s f¢l-lÀda f¢l-fel¢be
bÃjok a müszeremmel ä
mÀr csak avval kerestem
a rejtezû monÀdot.
Nem volt szemszegletemben
semmi jelz¢s, a müszer
K. O.-t mond ´nmagÀnak.
Itt nincs szÀlka, de vikszos
padlÂ, hogy esem seggre
(v¢n tanÀrhang: àva beneÊ).
Mentemben kÀromkodtam,
mint z¡ll´tt alkimista,
elfel¢ k¡lsû t¢rbe.
Az eg¢sz negyed-r¢sz¢t
für¢szeltem ¢pp f¢lbe,
jÂcskÀn kisebb kazettÀt,
hÀtha e partiumban
a virtuÀlis izink?
ä Mol-tojÀs nincs, se pÀrja.
Nyolcadolok für¢sszel,
trancsÁrozok tovÀbbÀ,
mÀr unom r¢szletezni:
a szÀzszor-szÀzszor-szÀzas
kÂbli szûrhagymaf¢le
szektorÀban talÀltam
a lÀthatatlan p´tty´t.
çldomÀst ittunk rÀja
Heine ¢s Borel Ãrral,
kik elm¢j¡k zsÀkjÀval
r´pt¢ben is elkaptak
zÀrt tartomÀnyban egykor
rejtûzk´dû kis l¢gyfit.
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BIOY VALAMIJE, AVAGY: TALçLKOZçSAIM
ADOLFO BIOY CASARESSZEL
Alig eml¢kszem, milyen szavakkal besz¢lgett¡nk. Arra, hogy mirûl, t´bb¢-kev¢sb¢. Az a mÀsf¢l Âra 1990 ûsz¢n, abban a
madridi szÀllodÀban, megerûsÁt¢s volt,
konfirmÀciÂja valaminek (a Bioy àvalamij¢nekÊ?), amivel ALUDJ A NAPON cÁmü Àlfantasztikus kisreg¢ny¢nek fordÁtÀsakor
ker¡ltem kapcsolatba Szigligeten, valamikor 1978 ûsz¢n.
Az elsû munkaidillem volt az a k¢t h¢t
az ÁrÂk legendÀs fellegkast¢lyÀban, amely
az alkalomhoz (fantasztikus mü fordÁtÀsÀhoz) ¢s az ¢vszakhoz illûen sÀtÀni szÁneket ûrj´ngû parkjÀval, szomsz¢dos fogcsonk-VÀrhegy¢vel, bundÀs RÂkarÀntÂjÀval, a v¢nuszdombos KirÀlyn¢ SzoknyÀjÀval ¢s a neki-nekibuzdulÂ sz¢lben kÁs¢rtetzen¢t hÀrfÀzÂ szûlûivel hol misztikus
k´d´kbe-pÀrÀkba burkolÂzott, hol meg
szikrÀzÂ naps¡t¢sben emelte valÂszÁnütlen¡l ´nmaguk f´l¢ a dolgokat, s a szavak
is mintegy ´nmaguk f´l¢ emelt¢k a gondolatokat ¢s ¢rz¢seket a v¢gtelen, eb¢d
utÀni s¢tÀkon, t´bbnyire Kert¢sz Imr¢vel, hogy azutÀn a pingpongasztal mellett
egy-egy siker¡lt tenyeres vagy fonÀk lecsapÀs annÀl ¢lvezetesebb legyen. Egy
szÂ, mint szÀz, minden okom megvolt rÀ,
hogy a fordÁtandÂ mü ¢s a munkak´zeg
szerencs¢s egymÀsra hatÀsÀt kiv¢teles
alkalomnak tekintsem. S talÀn Ágy indokolt az is, hogy most, amikor novellÀjÀnak k´zreadÀsakor valamif¢le k¢pet kÁvÀnok adni Bioy Casaresrûl, a hetvenes ¢veinek v¢g¢t taposÂ (sz¡l. 1914-ben) Cervantes-dÁjas argentin ÁrÂrÂl, vallomÀssal
kezdjem.
Az egyszerre ijesztû ¢s megnyugtatÂ hatÀs
fogott meg leginkÀbb a k´nyv¢ben. (Az,
amit az im¢nt Àlfantasztikusnak minûsÁtettem, mert noha t¢mÀja ä a l¢lekÀt¡ltet¢s ä szuperfantasztikus, a gondolat,

melynek kifejt¢s¢hez, lebilincselûen izgalmas mes¢be foglalÀsÀhoz a fantasztikum csak ¡r¡gy¡l szolgÀl, nagyon is, szinte k´zhelyesen valÂsÀgos.) A csetlû-botlÂ
kisember, az ÂrÀsmester Bordenave (besz¢lû n¢v? LavÁr-hajÂt is jelenthet) ¢s folyvÀst zs¢mbeskedû-perlekedû feles¢g¢nek
t´rt¢nete (amelyben felbukkan egy bizonyos nÀcis-sint¢res, Standle nevü l¢lekgyÂgyÀsz, aki baljÂs int¢zet¢ben azzal foglalatoskodik, hogy a k¡l´n´sen kÂros eseteket ä a zür´s´ket, nyugtalankodÂkat, a
bûr¡kbe nem f¢rûket ä a szÂ szoros ¢rtelm¢ben kioperÀlja a tÀrsadalombÂl, oly
mÂdon, hogy lelk¡ket kiemeli ¢s garantÀltan
gazdihüs¢ges kutyal¢lekkel cser¢li fel) azt p¢ldÀzza, hogy az esendû szem¢lyis¢g integritÀsa felt¢tlen szents¢g, s aki erûszakos
mÂdon t´r àmegjobbÁtÀsÀraÊ, az jobb
esetben galÀd sarlatÀn, de t´bbnyire csak
bün´zû. Ennek a felismer¢se volt megnyugtatÂ a k´nyvben, az ijesztû pedig az,
hogy a gond, ¢let¡nk nagy baja ä v¢gsû soron piszlicsÀr¢, banÀlis (p¢ldÀul hÀzastÀrsi) konfliktusokban jelenik meg. A folyvÀst kelepc¢t szimatolÂ, mert folyvÀst kelepc¢be esû Bordenav¢t, aki mindazonÀltal habozÀs n¢lk¡l harcba szÀll a
f¢lelmetes Doktorral (veszt¢re, persze),
egy ¢letre a szÁvembe zÀrtam ä Bioy Casaresszel egyetemben.
°rthetû tehÀt, hogy amikor mint Ãjs¡tetü kultÃrdiplomata Madridban ¢rtes¡ltem rÂla, hogy Bioy (a hispÀn vilÀg Nobel¢nek, a Cervantes-dÁjnak akkor m¢g
csak vÀromÀnyosak¢nt) 1990 ûsz¢n a spanyol fûvÀros vend¢ge lesz, ¢s a Filmoteca
mozijÀban (Cine Dor¢) besz¢lget¢sen
vesz r¢szt, melyet egy reg¢ny¢bûl k¢sz¡lt
amerikai film vetÁt¢se utÀn rendeznek,
¢reztem, ott a helyem. A film cÁm¢re mÀr
nem eml¢kszem, a tartalmÀra sem na-
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gyon, de a hangulata (a rÀismer¢s erej¢vel) a hatalmÀba kerÁtett: ugyanaz a sorsfaggatÂ szenved¢ly, ugyanaz a kettûss¢gekkel teli, egyszerre ijesztû ¢s megnyugtatÂ vilÀg, melyben csak a jÂsÀg (szerelem? szeretet?) k¢pes erût adni az embernek, hogy legalÀbb megkÁs¢reljen kiharcolni valami egy¢rtelmüs¢get. Eml¢kszem egy t´bbsz´r visszat¢rû k¢pre: a T¡k´r, amelyben a hûsnû (a hûs?) eg¢szen mÀs
tÀrgyakat lÀt maga k´r¡l a szobÀban, mint
valÂsÀgos szobÀjÀnak tÀrgyai. Lid¢rces
mÀsholl¢t, lek¡zd¢se kiadÂs prÂbÀja a szerelemnek.
A film utÀn a man¢zsra kitett asztal k´r¢ kisvÀrtatva letelepedett a vend¢g, jobbrÂl-balrÂl egy-egy kÁs¢rûvel. A lÀtvÀny s
amit Bioy az elsû percekben müvelt, hÀla
istennek, annyira azt hozta, amit vÀrtam,
annyira azt a valamit, hogy szorongÀsom
egy pillanat alatt gy´ny´rüs¢gg¢ vÀltozott. Elûsz´r is, nem annyira àletelepedettÊ, mint inkÀbb besz¢delgett az asztalhoz, s csaknem beesett alÀ, amikor pedig
besz¢lnie kellett a mikrofonba, percekig
olyan volt, mint aki k¢t szÂt nem tud kiny´gni. A k´z´ns¢gben talÀn akadt, aki
mindezt a Mester hajlott korÀnak tudta
be, de ¢n tudtam, lÀttam, olyan lÀmpalÀzas, mint egy kisdiÀk. S valÂban, a helyzet
abszurditÀsÀnak felismer¢se ût is egyre
magabiztosabbÀ tette, Ãgyhogy mire ¢let¢nek egyik meghatÀrozÂ ¢lm¢nye, a
Borgeshez füzûdû barÀtsÀga ¢s k¡l´n´s
munkakapcsolata ker¡lt szÂba (sok novellÀt, sût reg¢nyt Ártak egy¡tt) ä mÀr a finom irÂniÀjÃ, anekdotÀzÂ, kicsit fÀtyolosreszelûs, de bensûs¢ges derüt ¢s erût kifejezû besz¢dü Mester ¡lt k´z´ns¢g¢vel
szemben, a rutinos ÁrÂ, aki a korÀt ¢ppens¢ggel meghazudtolÂ s hajdani atl¢tamÃltjÀhoz m¢ltÂ tartÀssal Àllta a faggatÂzÂk rohamÀt.
Egy ponton azutÀn Ãgy ¢reztem, talÀn
´r¡lne pÀr egyszerü szÂnak, s belemondtam a vÀndormikrofonba, hogy csak azt
szeretn¢m, ha tudnÀ: MagyarorszÀgon is
ismerik ¢s szeretik a müveiben meg-

nyilatkozÂ egyszerü embers¢g¢¢rt. Csak
annyit vÀlaszolt: àK´sz´n´m. Nem is tudja, milyen jÂlesik, amit mondott.Ê
Az esem¢ny v¢gezt¢vel lehetetlens¢g
volt a k´zel¢be jutni, de kinyomoztam,
hol lakik, ¢s amikor f´lhÁvtam, mint kedves ismerûst invitÀlt mÀsnapra egy r´vid
besz¢lget¢sre.
Ahogy mondtam, a talÀlkozÀs a madridi hotel hangulatos szalonjÀban igazi
megerûsÁt¢st jelentett. Mert bÀr a besz¢lget¢s eleinte alig-alig l¢pte tÃl az ¢rthetû
formalitÀst, hamar bensûs¢ges tÀrsalgÀssÀ kerekedett. Bioy elmondta, hogy noha
keveset tud MagyarorszÀgrÂl, ûszinte rokonszenvvel k´veti, amennyire lehet, az
esem¢nyeket. MegemlÁtette, hogy egy
Buenos Aires-i ismerûse sokat mes¢lt neki Budapestrûl, a hÀborÃ elûtti ÀllapotokrÂl; kÁvÀncsi rÀ, vajon most milyen lehet.
Valahogyan szÂba ker¡lt a valÂsÀg ¢s a
fantasztikum viszonya, s megkockÀztattam a feltev¢st, hogy k´nyveinek magyarorszÀgi sikere (az ALUDJ A NAPON tudomÀsom szerint ÀltalÀban tetszett kritikusoknak-olvasÂknak) talÀn annak is k´sz´nhetû, hogy a bizonytalansÀg ¢s az ÀllandÂ k¢t¢rtelmüs¢g meghatÀrozÂ tapasztalata t¢rs¢g¡nknek, s Ágy a hasonlÂ
l¢t¢lm¢nyt boncolgatÂ argentin àfantasztikusokÊ (Borges, CortÀzar, SÀbato)
k´nnyen befogadhatÂk a szÀmunkra.
¹r¡lt ennek, ¢s hozzÀtette, hogy a fantasztikum mindig is a valÂsÀgban van, s
a fantasztikus eszk´z´kkel ¢lû irodalomnak ott van igazi jogosultsÀga, ahol a valÂsÀg produkÀlta k¢ptelens¢gek, sz¢lsûs¢gek ¢s k¡l´n´ss¢gek minden k¢pzeletet fel¡lmÃlnak. Ilyenek a bizonytalan, illetve rendkÁv¡l vegyes, kevert kultÃrÀjÃ,
r´vid ¢s sokszor k¢tes t´rt¢nelmi hagyomÀnyokbÂl tÀplÀlkozÂ latin-amerikai orszÀgok, ¢s, igen, talÀn Kelet-K´z¢p-EurÂpa is sok tekintetben rokonÁthatÂ ezzel a
k¢rd¢sk´rrel...
M¢g egyszer lÀttam, a Cervantes-dÁj
¡nnep¢lyes ÀtadÀsÀn, az AlcalÀ de Henares-i egyetem dÁszterm¢ben. Az arabos-
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reneszÀnsz ¢pÁt¢szet¢nek e pompÀs, elbüv´lûen emberi formÀtumÃ remeke zsÃfolÀsig megtelt az alkalomhoz illû kivÀlÂsÀgokkal: a kirÀlyi pÀr, miniszterek, politikusok, a kulturÀlis ¢let jelesei, diplomatÀk ¢s mÀsok. Bioy most sem tagadta meg
´nmagÀt, lÀthatÂan feszengett a zsakettban, a legszÁvesebben elmenek¡lt volna.
Amikor pulpitusra kapaszkodott f´lfel¢,
hogy ¡nnepi besz¢d¢t megtartsa, megint
szoronganom kellett ¢rte, le ne guruljon
a l¢pcsûrûl, s hogy megtalÀlja k¢ziratÀnak
egymÀst k´vetû oldalait. V¢g¡l a rÀ jellemzû bensûs¢ges m¢ltÂsÀggal jutott tÃl
ezen az akadÀlyon is; arrÂl besz¢lt, hogy
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ÁrÂvÀ vÀlÀsÀt Cervantesnek k´sz´nheti: a
àbÃs k¢pü lovagÊ kalandjai ¢lete meghatÀrozÂ ¢lm¢ny¢v¢ vÀltak.
A dÁjÀtadÀs Âta megjelent UNA MUÅECA RUSA (M ATRJUSKA ) cÁmü legÃjabb
k´nyv¢nek elbesz¢l¢sei Bioyt, az ÁrÂt
ugyanannak a szeretetre m¢ltÂ, egyszerü
humanitÀst k¢pviselû embernek mutatjÀk, mint amilyennek az ALUDJ A NAPONban ¢s madridi talÀlkozÀsunkkor megismertem. S hogy àfantasztikumÀnakÊ szÀmunkra valÂ ¢rv¢nyess¢g¢ben is lehet valami, rem¢lem, bizonyÁtja az itt k´vetkezû
novella.
Csuday Csaba

Adolfo Bioy Casares

VALAMI BþZLIK
Csuday Csaba fordÁtÀsa

Azon a cs¡t´rt´k ¢jszakÀn Roberto Ravenna tanÀr Ãr jÂcskÀn sÂhajtozott mÀr, hajnali
egykor azonban f´l is ny´g´tt. MiutÀn v¢gzett az utolsÂ dolgozattal is, Ãjabb tÁzes stÂsz
akadt a kez¢be asztala szem¢tdombjÀn.
IzgÀga ember volt, ki kellett hÀt aludnia magÀt egy fÀrasztÂ nap utÀn; azon a h¢ten
azonban valami oknÀl fogva minden ¢jszakÀja r´vidre sikeredett. HalÀlosan kimer¡lt.
A zÀrthelyi dolgozatok javÁtÀsa, mint mindig, most is Ãjra¢lesztette diÀkjai irÀnt ¢rzett
d¡h¢t. àAmi sok, az sokÊ, mondta magÀban. àT´bbs¢g¡k nem tud semmit, amelyik
meg tud valamicsk¢t, olyan pocs¢kul fogalmaz, hogy az ember legszÁvesebben fen¢ken
rugdalnÀ javÁtÀs k´zben.Ê
F¢l n¢gyre fejezte be. Valahogy elsz¢delgett az ÀgyÀig; le se vetkûz´tt, Ãgy vÀgÂdott
v¢gig rajta.
°ktelen ajtÂd´r´mb´l¢sre riadt f´l. Egy pillanatig nem ¢rtett semmit, azutÀn rÀd´bbent, ha azt akarja, hogy abbahagyjÀk, f´l kell kelnie, ¢s ki kell nyitnia az ajtÂt.
ä Ki az? ä k¢rdezte.
ä Nyissa ki.
ä Ki az?
ä Csak nyissa ki, nyissa mÀr. Venancio vagyok, a bohÂc.
àA hatodik emelet B-bûlÊ, tette hozzÀ magÀban Ravenna. A hÀzban az emeletszÀm
¢s a lakÀsok betüjelz¢se alapjÀn azonosÁtott mindenki mindenkit. A hÀzmestern¢, doÄa Clotilde kezdte Ágy megnevezni a lakÂkat, ûk meg divatot csinÀltak a szokÀsbÂl. Ki
se nyitotta az ajtÂt, Ãgy k¢rdezte:
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ä Mi t´rt¢nt magÀval?
ä Mi az, hogy velem mi t´rt¢nt, Ravenna doktor? Ugyanaz, ami magÀval meg a
t´bbiekkel. Nem ¢rzi a szagot?
àVagyis m¢g nem ¢g a hÀzÊ, gondolta Ravenna, aki a 7. A-ban lakott, a legfelsû
emelet egyetlen lakÀsÀban, s mÀr lÀtta magÀt, amint rohan lefel¢ a l¢pcsûn a f¡sttûl
fuldokolva. N¢mi csalÂdottsÀggal nyitotta r¢sre az ajtÂt, Àm abban a pillanatban minden erej¢t ´ssze kellett szednie, hogy feltartÂztassa 6. B-t, aki a vÀllÀval veselkedett
neki mindjÀrt, Ãgy akart utat t´rni magÀnak. Ravenna m¢g idej¢ben ragadta meg a
kilincset az egyik kez¢vel, a mÀsikkal jÂl megtÀmaszkodott az ajtÂf¢lfÀn, s n¢hÀny mellcsapÀssal mÀris visszaszerezte azt a pÀr centim¢tert, melyet a bohÂc elfoglalt a lakÀsÀbÂl. BÀr kiss¢ lihegett, de diadalittasan kiÀltotta:
ä Az¢rt se engedem be!
ä Esk¡sz´m magÀnak, hogy nem bÁrom tovÀbb elviselni ezt a büzt. MuszÀj kinyomoznom, honnan j´n.
ä Belûlem nem, a lakÀsomban meg nem ¢g semmi, ha erre kÁvÀncsi.
ä °g, ¢g, ugyan ki besz¢l itt ¢g¢srûl?
Ezt hallvÀn, Ravenna megnyugodott. MÀr semmi mÀs nem ¢rdekelte, csak hogy
min¢l elûbb visszabÃjhasson az ÀgyÀba. Szinte barÀtsÀgos hangon mondta:
ä Akkor maga most sz¢pen elmegy, engem meg hagy tovÀbb aludni. ¹sszeesem az
ÀlmossÀgtÂl.
ä MÀr megbocsÀsson, doktor, mondja, maga h¡ly¢nek n¢z?
RavennÀt valÂban meglepte kiss¢ a k¢rd¢s annak az egy¢bk¢nt rendkÁv¡l udvarias
embernek a szÀjÀbÂl, aki liftbeli talÀlkozÀsaikkor mindig szinte terh¢re volt a kedvess¢g¢vel.
ä Van valami egy¢b ´tlete esetleg? ä k¢rdezte vissza.
ä Na n¢zze. °rtes¡l¢seim szerint maga az çllatorvosi Egyetemen tanÁt. Az AprÂjÂszÀgok KlinikÀjÀn, hogy pontos legyek.
ä így van.
ä NahÀt. Nem lehets¢ges, hogy hazahozott onn¢t egy cicuskÀt vagy kutyuskÀt
amÃgy rendesen sz¢trohadva?
ä Maga beteg, jÂember.
ä SzÂval azt akarja mondani, hogy itt nincs semmif¢le szag.
ä Megism¢tlem: ¢n semmilyen szagot nem ¢rzek.
ä Persze, mert mÀr megszokta. Ha valaki d´g´ket tart, egykettûre megszokja a büzt.
Nem vitatom, maga hasznos kÁs¢rleteket v¢gezhet az emberis¢g javÀra. Csak engedjen
be, ¢s hagyja, hogy k´r¡ln¢zzek. íg¢rem magÀnak, doktor, ha t¢vedtem, nem hÀborgatom tovÀbb.
ä Sz¢pen is n¢zn¢k ki, ha minden s¡lt bolondot beengedn¢k, aki valami szagrÂl
k¢pzeleg.
A 6. B Ágy vÀlaszolt:
ä Ne mondja, hogy k¢pzelgek, amikor egyszerüen facsarja az orromat ez a büz. Ha
nem tudom kinyomozni, honnan j´n, belebolondulok.
ä Mi¢rt nem prÂbÀlkozik Octavia asszonnyal a 6. A-bÂl?
ä Csak nem felt¢telezi arrÂl a gûg´s, fennh¢jÀzÂ, ez az, ez a jÂ szÂ, fennh¢jÀzÂ Ãrih´lgyrûl! Na nem, doktor. Meg se merem k¢rdezni.
ä Csak merje nyugodtan. HÀtha szerencs¢je lesz.
Kulcsra zÀrta az ajtÂt, s m¢g a reteszt is rÀtolta. Megn¢zte az ÂrÀt. àTe jÂisten, k¢sz,

Adolfo Bioy Casares: Valami büzlik

ã

715

v¢gemÊ, gondolta. Hajnali n¢gy mÃlt ´t perccel. Noha olyan sÃllyal nyomta az ÀlmossÀg, hogy szinte fÀjt, kÁvÀncsisÀga gyûzedelmeskedett: lÀbujjhegyen az ajtÂhoz lopakodott, kinyitotta ism¢t, kisettenkedett a l¢pcsûfordulÂig, leÂvakodott a kanyarulat
k´zep¢ig, s ott a korlÀt fedez¢k¢be hÃzÂdva leste, hogyan kopogtat 6. B elûsz´r
visszafogottan, majd egyre vadabbul az ajtÂn, amely m´g´tt 6. A lakott. Az asszony
kisvÀrtatva kidugta a fej¢t; mintha t´viskoszorÃ ´vezte volna, pedig csak hajcsavarÂi
voltak. 6. B hadarva magyarÀzkodott:
ä A... a.... csak a szag miatt, asszonyom. Ami innen j´n a lakÀsÀbÂl.
A h´lgy egyetlen l´k¢ssel hÀtral´kte a betolakodÂt, s mielûtt becsapta volna elûtte
az ajtÂt, azt kiÀltotta:
ä Mit nem mer¢szel, maga arcÀtlan!
Ravenna, ahogy j´tt, Ãgy ment vissza a l¢pcsûn, lÀbujjhegyen, besurrant a lakÀsÀba,
becsukta az ajtÂt, s mikor belevetette magÀt az Àgyba, megk´nnyebb¡l¢se mÀr fel¢rt
a megdicsû¡l¢ssel. R´gt´n elaludt, s ÀlmÀban ugyanazok a dolgok t´rt¢ntek vele, melyeket Àt¢lt. Amikor Ãjra meghallotta a kopogtatÀst, arra gondolt, ezÃttal nem jÀrnak
tÃl az esz¢n, hiszen csak Àlmodja az eg¢szet; a heves d´r´mb´l¢sre azonban m¢giscsak
fel¢bredt, Ágy szÂlt magÀban:
ä Meg kell f¢keznem ezt az Àllatot, mielûtt rÀm t´ri az ajtÂt.
Kiugrott az ÀgybÂl, a bejÀrathoz futott, f´lrÀntotta az ajtÂt, s abban a pillanatban
egy ´k´l csattant az orrÀn. MÁg Ravenna az orrÀt tapogatta, nyomogatta, nem v¢rzik-e,
6. B hebegve mentegetûz´tt:
ä Nem akartam meg¡tni, doktor. Csak az¢rt d´r´mb´ltem, hogy fel¢bredjen, s maga olyan hirtelen nyitotta ki, hogy...
ä Mondja, maga a fej¢be vette, hogy nem hagy aludni?
ä Dehogy. °n csak be akarok menni, hogy kidobjam innen azt a d´g´t.
ä Mif¢le d´g´t? ä k¢rdezte Ravenna, aki az orrba csapÀs ellen¢re, vagy tÀn ¢pp amiatt, nem volt m¢g eg¢szen magÀnÀl.
ä Amelyik a büzt Àrasztja. Egy pillanatot sem ¢lhetek tovÀbb ezzel a rettenetes
szaggal.
ä Nem engedem be. Semmi szÁn alatt.
ä Ne bûszÁtsen, doktor, mÀr Ãgyis kapott egyet, igaz, hogy v¢letlen¡l. Csak elt¡ntetj¡k innen azt a foszladozÂ d´g´csk¢t, ¢s mÀr itt sem vagyok.
A betolakodÂ ¢s a bel¡lrûl v¢dekezû f¢l k´z´tti huzakodÀs viharos sebess¢ggel fajult
dulakodÀssÀ. A verekedûk a f´ldre zuhantak. T´bb Ázben k¢t vÀllra fektett¢k egymÀst.
Ravenna erûsen beverte a tarkÂjÀt, Ãgy, hogy mÀsodpercekre harck¢ptelenn¢ vÀlt. A
6. B t¡st¢nt felpattant. VillÀmgyorsan v¢gigkutatta a lakÀst, ¢s ¢pp akkor ¢rt vissza,
amikor Ravenna kezdte ´sszeszedni magÀt.
ä Igaza volt ä mondta 6. B cs¡ggedten. ä Nem talÀltam meg a d´g´t, Ravenna doktor, sehol semmi tetem.
ä °n viszont mindjÀrt megtalÀlom a revolverem, remek mÀrka, Eibar, ¢s golyÂt r´pÁtek a fej¢be.
ä Ha tudnÀ, min mentem kereszt¡l, nem besz¢lne Ágy. Senki sem tudna egy¡tt ¢lni
ezzel a szaggal. Esk¡sz´m magÀnak: vagy kiüz´m valahogy, vagy kiugrom az ablakon.
Mik´zben kifel¢ tuszkolta tÀmadÂjÀt, Ravenna azt mondta:
ä MindjÀrt sÁrva fakadok. Na, hordja el sz¢pen magÀt, mielûtt megadnÀm a kezdûl´k¢st.
Becsukta az ajtÂt, v¢gigdûlt az Àgyon, s mikor a telefon cseng¢se fel¢bresztette, lÀtta,
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hogy az Âra az ¢jjeliasztalkÀn f¢l kilencet mutat. EzÃttal nem gurult m¢regbe, mert
gyerekkori jÂ barÀtja, Garay doktor hÁvta. Noha az ¢let k¡l´nb´zû ter¡letekre vetette
ûket (Garay pszichiÀter lett), rendszeresen talÀlkoztak. Garay a k´vetkezû javaslattal
kereste:
ä Ma f¢l nyolckor ¢rted megyek. Kinn alszunk a tanyÀn, ¢s holnap v¢gigpecÀzzuk
a napot, rendben?
ä Rendben. RÀm f¢r egy kis pihen¢s a t´rt¢ntek utÀn.
R´viden elmondta, mi t´rt¢nt vele az ¢jszaka, s n¢mi humorral ecsetelte 6. B ûrj´ng¢s¢t a k¢pzelt büz miatt. Garay azt k¢rdezte:
ä Mi a neve a 6. B-nek?
ä Venancio. Venancio Aldano, azt hiszem.
ä Annak alapjÀn, amit elmondtÀl, s hogy elej¢t vegy¡k a m¢g nagyobb bajnak, az
lesz a legjobb, ha azonnal ¢rte k¡ld´k.
ä °rte k¡ldesz?
ä Egy mentût, hogy hozzÀk be ide, a Peremibe. L¢gy nyugodt, rajta lesz a szemem.
Minden f¢rfiban tovÀbb ¢l egy gyermek. A Nemzeti °vben Garay ¢s Ravenna t´bb
olyan tr¢fÀt eszelt ki, amelynek messzi f´ld´n hÁre kelt. Akkor reggel is ÂriÀsit r´h´gtek
a telefon mellett, s Ãgy ¢rezt¢k, ûk a vilÀg urai, hisz bÀrmit megtehetnek, amit csak
akarnak.
A diÀkjai alaposan elrontottÀk a kedv¢t az egyetemen. A zÀrthelyijegyeket meghallva nagy hangon zÃgolÂdtak. Ravenna egyszerre ¢rzett szÀnalmat ¢s d¡h´t. Arra gondolt: àAz a legrosszabb, hogy fogalmuk sincs a tudatlansÀgukrÂl.Ê
Egy k´rny¢kbeli kisvend¢glûben megeb¢delt, majd k¢sleked¢s n¢lk¡l hazat¢rt; fÀradt teste pihen¢sre vÀgyott. MÀr ¢ppen bel¢pett volna a liftbe, mikor a hÀzmestern¢
elÀllta az ÃtjÀt, hogy elÃjsÀgolja:
ä K¢pzelje, a 6. B-t bevitt¢k a dilihÀzba. Valaki f´ljelentette. Hallotta, micsoda cirkuszt csinÀlt az ¢jszaka? Aki Ágy viselkedik, csakis bolond lehet.
ä Engem is f´l¢bresztett, k¢tszer. Nem fogja elhinni: ¢jnek idej¢n be akart j´nni a
lakÀsomba.
ä Teljesen megzavarodott.
ä K´t´znivalÂ. °s tudja, mit akart? Azt mondta, d´g´ket tartok a lakÀsban.
ä ýr¡let.
ä °s ez m¢g nem minden. Makacsul ÀllÁtotta, hogy orrfacsarÂ büz van a hÀzban.
Maga ¢rzett valamit?
ä °n nem.
ä °n sem.
ä Ez mÀr nem csak bolond¢ria, ez mÀr gyalÀzkodÀs. Hogy lehetne büz ebben a hÀzban, mikor ¢n majd' belefesz¡l´k, hogy tisztÀn tartsam?
Fernanda l¢pett be ekkor a kapun, az 5. B-bûl az asszonyka, egy hÀrmas meg egy
szimpla ikerpÀr anyja. Fiatal volt, szûke ¢s elvÀlt. K´sz´nt a hÀzmestern¢nek, s mÀr
indult is f´lfel¢ a lifttel. àEz az ¢n formÀmÊ gondolta Ravenna. àV¢gre egy nû, aki
tetszik, ¢s mit csinÀl? M¢g csak ¢szre sem vesz, mintha nem is voln¢k.Ê
ä Milyen furcsÀk egyesek ä jegyezte meg doÄa Clotilde. ä Ez a Venancio, aki magÀra
rontott az ¢jjel, az ikrek sz¡let¢snapjÀn mindig gondoskodik rÂla, hogy legyen szopogatnivalÂja babucinak-anyucinak.
ä Csak nem azt akarja mondani, hogy FernandÀt is molesztÀlta? ä k¢rdezte Ravenna, aki mÀr alig hallotta, mit mond az asszony, s most m¢gis ´nk¢ntelen t´rt ki belûle
a felhÀborodÀs.
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ä Dehogy. çlmomban sem gondoln¢k ilyesmire. Egy¢bk¢nt ¡zenem a kormÀnyÀnak, hogy Venancio der¢k ember. IstenÀldotta jÂsÀg, aki bohÂcot jÀtszik a gyerekeknek az ¡nnepeken.
RavennÀnak siker¡lt v¢gre bel¡l ker¡lnie a liftajtÂn. A hatodik emelet tÀj¢kÀn ¢melyÁtû szag csapta meg az orrÀt. A hetediken megn¢zte a szem¢tledobÂt. Nem talÀlt semmit. Futott a lakÀsÀba, egyenest a f¡rdûszobÀba, s egy jÂ adag arcszeszt loccsintott az
arcÀra. àR¢gebben mindig volt a kezem ¡gy¢ben egy ¡veg k´lni. Lassan minden jÂrÂl
leszokik az emberÊ, villant Àt az agyÀn. RÀ kellett d´bbennie, hogy a szesz semmit sem
¢r: mintha Àtitatta volna a hÀz felsû szintjeit uralÂ büz. Ameddig az orrÀban ¢rzi ezt
a szagot, k¢ptelen lesz normÀlis ¢letet ¢lni. àA 6. B teljes joggal jutott arra a k´vetkeztet¢sre, hogy itt valamelyik lakÀsban kell lennie a büz okozÂjÀnak!Ê, ÀllapÁtotta meg
k¢nyszeredetten. àNem csalhat meg a sajÀt orrom: lennie kell itt egy d´gnek vagy egy
emberi tetemnek. Valami bünt¢ny t´rt¢nt? Lehets¢ges, hogy a 6. B makacskodÀsa
m´g´tt is eff¢le gyanakvÀs volt, vagy egyszerüen nem bÁrta elviselni a szagot? Igen,
az utÂbbi lehetett inkÀbb; egyszerüen k¢ptelen volt elviselni. Hisz ¢n se bÁrom.Ê
Ilyen ¢s ehhez hasonlÂ gondolatok kavarogtak Ravenna tanÀr Ãr fej¢ben, hiszen
alapjÀban v¢ve jÂ ember volt, s most rokonszenvvel elegy lelkifurdalÀs tÀmadt f´l benne 6. B irÀnt. T¡st¢nt tÀrcsÀzta a Peremi kÂrhÀzat, ¢s Garayt k¢rte:
ä Engedd ki, k´ny´rg´k. RÀj´ttem, hogy nem is bolond. Ebben a hÀzban valÂban
büzlik valami. MÀr ¢n is ¢rzem.
ä Nem is tudod, mekkora k´vet veszel le rÂlam. Itt egy szÂval se panaszkodott a
szagra. °n se hiszem, hogy dilisebb volna bÀrmelyik¡nkn¢l.
Ravenna valami ellenÀllhatatlan k¢nyszertûl hajtva mÀr rohant is 6. A ajtajÀhoz, s
verte, d´ngette. Octavia asszony kisvÀrtatva meg is jelent a k¡sz´b´n; sima, fekete ruhÀjÀban szoborszerü ¢s fens¢ges volt, mint mindig. Ravenna habozÀs n¢lk¡l kib´kte:
ä Szabad?
TalÀn mivel m¢g tÃlsÀgosan k´zeli volt a 6. B-vel lezajlott incidens, az asszonysÀg
szint¢n habozÀs n¢lk¡l vÀgta rÀ:
ä Mit nem mer¢szel?
ä De hisz ¢n a 7. A vagyok. Maga f´l´tt lakom.
Az asszony ekkor, er¢lyesen megnyomva minden szÂt azt k¢rdezte:
ä Na ¢s? Azt hiszi, ettûl mÀr mindenhez joga van? ä Sarkon fordult, szem¢t az ¢gre
f¡ggesztette, Ãgy kiÀltotta:
ä Akkor se, ha a szeretûm volna!
Mint hogyha e szavak Ravenna fej¢ben egy jÀt¢kautomatÀt hoztak volna mük´d¢sbe, amelyik ¢pp kizÃdÁtanÀ magÀbÂl a fûnyerem¢nyt, egy pillanat alatt kapcsolt, ¢s
mÀr mondta is a k´vetkeztet¢st:
ä Tisztess¢g ne ess¢k, aszonyom, ez minden vÀgyam.
ä Ami a szÁv¢n, az a szÀjÀn, s m¢g modora is van ä jegyezte meg az asszony. ä Tetszik
a viselked¢se.
Ravenna lÀtta, hogy Octavia asszony ajka lÀgyan remegve megnedves¡l.
ä Engedelm¢vel ä csak ennyit mondott.
MegcsÂkolta, Àt´lelte, s nekilÀtott, hogy lefejtse rÂla a ruhÀt.
ä TalÀn be kellene csukni az ajtÂt ä ¢szrev¢telezte az asszony, s mik´zben Ravenna
az Àgy fel¢ vitte, aprÂkat ny´gve ism¢telte: ä Ne m¢g, ne m¢g...
Dolga v¢gezt¢vel Ravenna mÀris f´lpattant, hogy mielûbb Àtkutassa a lakÀst. Mivel
semmilyen d´g´t nem talÀlt, csÂkot dobott az asszonynak, s mÀr ment is, hogy folytassa
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a nyomozÀst. Elviharzott a l¢pcsûn az ´t´dikre, s z´rgetni kezdett az A-val jel´lt lakÀs
ajtajÀn. Hipolito Reiner doktor lakott benne, f¡l-orr-g¢gespecialista. àAz ¢n emberemÊ, gondolta n¢mi humorral Ravenna. àMegfelelû ember a megfelelû helyzetben.Ê
S mÀr nyÁlt is az ajtÂ.
ä Mi sz¢l hozta, koll¢ga Ãr? ä k¢rdezte Reiner. Nem volt fiatal, a haja f¢s¡letlen, a
tekintete elr¢vedû, s mintha gyeng¢lkedett volna.
Ravenna csak n¢zte, mint aki mondani szeretne valamit, de m¢gse mondja, mert
hirtelen elfelejtette, mit is akart. S valÂban, legnagyobb elk¢ped¢s¢re ¢s ´r´m¢re rÀd´bbent, mÀr nem is ¢rzi a szagot. Kimondta az elsû dolgot, ami esz¢be jutott:
ä Csak figyelmeztetni szerettem volna, hogy ne lepûdj¢k meg, ha valamelyik szomsz¢d be akar k¢redzkedni magÀhoz azzal, hogy ¢melyÁtû büzt ¢rez.
Reiner k´z´lte, hogy egy szÂt se ¢rt az eg¢szbûl. Ravenna n¢mi vÀltoztatÀssal megism¢telte a mondÂkÀjÀt, de biztos, ami biztos, benne hagyva az ¢melyÁtû büzt.
ä Mit akar ezzel mondani? ä k¢rdezte Reiner, s a szava mÀr elfulladt a s¢rtûd´tts¢gtûl. ä Hogy büzlik a lakÀsom a kosztÂl?
°rezv¢n, hogy neh¢z lesz hihetûen elûadni a t¢nyeket, RavennÀra hirtelen fÀradtsÀg ¢s cs¡gged¢s telepedett, s csak ennyit motyogott.
ä Eszem ÀgÀban sincs c¢lozgatni, s mivel elegem van az eg¢szbûl, mÀr megyek is.
M¢g emelkedûben volt a hetedik emelet fel¢, amikor a lift rÀcsos ajtajÀn Àt OctaviÀt
pillantotta meg, ¢pp lefel¢ ment a l¢pcsûn.
Ravenna egy pillanatig t¢tovÀzott, majd kil¢pett a felvonÂbÂl, ¢s Âvatosan az aszszony utÀn eredt. Emezt mintha a f´ld nyelte volna el. àAnnyi ideje nem volt, hogy
le¢rjenÊ, gondolta. àVagy az 5. A-ba, vagy az 5. B-be kellett bemennie.Ê A kÁvÀncsisÀg
´rd´g¢tûl megszÀllottan hallgatÂzott a l¢pcsûhajlatban. Ha elindult a lift, vagy l¢pteket hallott valahonnan, maga is tett n¢hÀny l¢p¢st, hogy rajta ne kapjÀk, amint leskelûdik. Mozdulatai egy ketrecbe zÀrt vad le-f´l jÀrÀsÀra eml¢keztett¢k.
Octavia v¢gre kil¢pett az 5. A ajtajÀn; szinte kiabÀlva mondta, amint meglÀtta a
f¢rfit:
ä Ha m¢g mindig zavar az orrodban az az iz¢, menj Reiner doktorhoz, û meggyÂgyÁt. Amikor megjelent¢l nÀlam, elûsz´r azt hittem, ¡r¡gy az eg¢sz, aztÀn mÀr ¢n is
¢reztem.
ä M¢g mindig kÁnoz?
ä Reiner doktor meggyÂgyÁtott. K¢sz varÀzslÂ. Neked is be kell menned hozzÀ.
ä °n mÀr jÂl vagyok. MeggyÂgyultam azzal, hogy megfertûztelek.
ä Ronda dolog volt tûled, de mÀr nem szÀmÁt, mert Reiner doktor kigyÂgyÁtott.
VarÀzslÂ. °s nem adott semmi gyÂgyszert. MÀr azt hittem, mindenemet v¢gig fogja
hallgatÂzni azokkal a f¢mes t´lcs¢reivel. Pedig csak az orromba n¢zett bele, meg a
szÀmat vizsgÀlta v¢gig aprÂra.
ä Ugyan minek?
ä ý tudja, mondom, k¢sz varÀzslÂ. El¢g volt egy vizit, hogy kikÃrÀljon.
ä Na jÂ, ¢n megyek.
F´lment a lakÀsÀba. Esz¢be jutott, hogy rendet kellene csinÀlnia az asztalÀn a papÁrlapjai k´z´tt, k¡l´nben m¢g ´sszezavarodnak a dolgok az egyetemen. àK¢ptelen
vagyok nyitva tartani a szememÊ, mondta magÀban. Leroskadt a sz¢k¢be, kin¢zett az
ablakon a k¢k ¢gre, s mÀr ¢pp a papÁrjai fel¢ nyÃlt volna, mikor m¢lys¢ges Àlomba
zuhant.
öjjÀsz¡letve ¢bredt. Az ablakhoz l¢pve megtÀmaszkodott, s az ´sszevissza hÀzren-
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geteg f´l´tt fens¢ges naplemente tÀrult a szeme el¢. S mintha valami k´vetkeztet¢st
vont volna le, arra gondolt, ha Fernanda, az 5. B-bûl, a hÀrmas meg a szimpla ikrek
anyja, ott volna most a keze ¡gy¢ben, meg tudnÀ gyûzni. àMost vagy sohaÊ, gondolta
magÀban, s mÀr rohant is lefel¢ a l¢pcsûn. Majd feld´nt´tte FernandÀt. àJÂ jelÊ, villant
Àt az agyÀn, aki ¢pp akkor l¢pett ki az 5. A-bÂl. àEz mÀr kev¢sb¢Ê, tette hozzÀ, rosszat
sejtve.
Fernanda azonban megelûzte; mÀr mondta is a magÀ¢t:
ä Jaj, de jÂ, hogy lÀtom.
àElûsz´r szÂlÁt megÊ, gondolta Ravenna. Azt felelte:
ä R¢szemrûl a szerencse.
ä Szeretn¢m, ha gratulÀlna. Feles¢g¡l megyek Hipolithoz. A Reiner doktorhoz,
tudja. Meg kell halni a nevet¢stûl. K¢pzelje, teljesen ki volt borulva a büztûl, amikor
bej´tt hozzÀm, ¢s egy-k¢t perc mÃlva mÀr ûr¡lten szerett¡k egymÀst.
Mint akit letaglÂztak. Ravenna igyekezett erût venni magÀn, s mintegy ´nv¢delembûl m¢g megkockÀztatta:
ä Ez a büz ragadÂs.
ä Nekem mondja! Szinte biztos, hogy ¢n hoztam a bajt a hÀzra. De mÀr nem fog
rajtam, immÃnis lettem.
A lift ¢rkez¢se vetett v¢get a pÀrbesz¢dnek; doÄa Clotilde szÂlt ki belûle:
ä Ravenna doktor, Garay Ãr vÀrja odalenn.
ä Teljesen kiment a fejembûl ä kiÀltott f´l Ravenna k¢ts¢gbeesetten.
Elk´sz´nt, kihÃzta magÀt, s nekiindult, hogy szemben¢zzen az elûtte ÀllÂ hosszÃ
h¢tv¢g¢vel.

TatÀr SÀndor

àRETTEGSZ A K¹LT°SZET°RT MA,
HOLNAP A TUDçS MIATT,
S szük rendszernek m¢rtek¢be
ZÀrod a hullÀmokat.Ê
MiutÀn a TudomÀny Àltal kik¡ld´tt csÀbt¡nd¢rek:
a nimfÀk ¢s szir¢nek (92/60/90; elt¢r¢sek az arÀny
megtartÀsÀval) szomorÃan lÂgÂ loknikkal voltak k¢nytelenek
visszakullogni megbÁzÂjukhoz, jelenteni, hogy k¡ldet¢s¡k:
hÀlÂjukba kerÁteni a rendkÁv¡l d´rzs´lt
mer¢nylût ¢s csalÂt, az ifjÃsÀg megrontÂjÀt, meglett
emberek ¢lte megkeserÁtûj¢t, akinek nevei k´z¡l
leggyakrabban a valÂsÀg hasznÀlatos, nem jÀrt
sikerrel,
kÀr´rvendve h´rd¡ltek f´l a K´ltûk
(ez a c¢h, erej¢ben bÁzva, mindig is a kem¢ny k¢z
hÁve volt): Mi megmondtuk elûre, ezt Ágy nem lehet!
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Csak akkor lÀttÀk be, hogy az û mÂdszereik
sem ¢rnek t´bbet itt, mikor az û markos metaforÀik
¢s tagbaszakadt hasonlataik is dolgukv¢gezetlen¡l
s kifulladva t¢rtek a hajszÀbÂl vissza. A k´ltûk
d¡he
kilyukasztotta a papÁrt. Ami m¢g nem k´nyv volt,
azt v¢rzû galacsinnÀ gyürte. Ac¢ltollak
t´rtek der¢kba; mindhiÀba.
A valÂsÀg ott volt minden¡tt,
mindent befont, mÁg û maga nem volt semmi mÂdon sem
bekerÁthetû.
Ekkor sajnÀlkozÂ mosollyal elûl¢ptek
a hÀtt¢rbûl a Politikusok.
Hogyan
lehets¢ges egyÀltalÀn, k¢rdezt¢k, hogy ez a
semmitûl vissza nem riadÂ, k´zismert csalÂ,
ez a t¡k´rf¢nyes cipûjü, nyakkendûs cukrosbÀcsi, akiben
egy MefisztÂ kajÀnsÀga ¢s egy tigris v¢rszomja lakik,
kiker¡lt az emberek fennhatÂsÀga alÂl, s szabadon üzi
rettentû iparÀt? ä HÀt persze, meg´regedett (de
korona alatt ûsz¡lt meg!) jÂ bÀtyÀnk, a VallÀs,
s a szundikÀlÂ akarat rÀcsai bizony k´nnyen sz¢tfeszÁthetûk.
Hanem ezek a magukat rafinÀltnak k¢pzelû mondseinj¢gerek
meg ezek a vastag nyakÃ erûemberek nagyon
rossz v¢g¢rûl prÂbÀljÀk megfogni a dolgot, amikor,
ÀrtalmatlannÀ teendû, a valÂsÀgot valamif¢le
t´ml´cben akarjÀk tartani. ä Ágy gondolkodtak a
politikusok;
a valÂsÀgot (gondoltÀk) Ãgy lehet lefegyverezni, hogy
erûsebb valÂsÀgot kell gyÀrtani, amely minden¡tt f´ll¢p
az igazi helyett,* s amely m´g¡l ha ki is lÀtszana amaz,
satnyÀbbnak, hamisabbnak s halvÀnyabbnak bizonyulvÀn,
es¢lye ne legyen.
es¢lye ne legyen.így is lûn. A lefûz´tt c¢hek
Àt nem pÀrtolt k¢pviselûi meg n¢hÀny okvetetlenkedû àkÁv¡lÀllÂÊ
kiv¢tel¢vel az emberek szÀmÀra az lett a valÂsÀg,
amit a sajtÂtÀj¢koztatÂkon s interjÃkban ÃtjÀra bocsÀtott
az Illet¢kes,
vagy amit a hatalomra m¢g csak vÀrÂ-ÀcsingÂzÂ mÀsik
megbÁzÀsÀbÂl egy ellen¢rdekelt tollnok megÁrt.
Hogy ´r´kk¢tig Ágy lesz-e, ki tudja, de, mint vÀrhatÂ volt, mÀris
sorvadÀsnak indultak a f´l´slegess¢vÀlt (leszerepelt) iparok.
A TudomÀny rezervÀtuma (amelyben szabadon ´nnemz
s ´ntizedel) is olvadoz a sz¢lei felûl, s nemigen van t´bb
lÀtogatÂja sem, mint a mÃzeumi tÀrggyÀ szÀradt-t´ppedt erûnek:
a K´lt¢szetnek, amelynek meglehetûsen beszÀradt illatÀt

* Hol cukrosbÀcsik¢nt, hol tigrisk¢nt.
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kiszimatolni az ¡vegkoporsÂfed¢l alÂl csak
kiszimatolni nagyon kev¢s orr el¢g kitartÂ.
Persze teny¢szik szabadon is (egyelûre m¢g?) olyan
elfajzott utÂdja vagy gyatra àmÀsaÊ, mely
pÀr vonÀsÀban hordja m¢g a nemes szÀrmazÀst vagy mintÀt,
de melyet versnek/k´lt¢szetnek nevezni m¢gis
fogalomzavarra (vagy -kiforgatÀsra) vallÂ vaskos t¢ved¢s.
Ennek a fajnak
Ennek a fajnakegy p¢ldÀnyÀt olvasst Àk most ¹n´k.
Ennek a fajnakegy p¢ldÀnyÀt olvas Àk most ¹n´k.

Kocsis ZoltÀn

DOHNçNYI °S BARTñK
ELýADñ-MþV°SZET°RýL

DohnÀnyi Ernû ¢let¢rûl, szem¢lyis¢g¢rûl, munkÀssÀgÀrÂl lehetetlen Ãgy Árni, hogy
elûbb vagy utÂbb f´l ne mer¡lne BartÂk B¢la neve. FordÁtva ez szinte soha nincs Ágy.
A BartÂkrÂl szÂlÂ ¢rtekez¢sek mind´ssze a tanulÂ¢vekkel kapcsolatban tesznek n¢hÀny marginÀlis emlÁt¢st valamelyes DohnÀnyi-befolyÀsrÂl. Pedig ¢letpÀlyÀjuk ugyancsak egy¡tt haladt, viszonyuk ä legalÀbbis a fennmaradt, ¢rt¢kelhetû dokumentumok
szerint ä mindv¢gig igen szÁv¢lyes volt, s ami a legfontosabb, nem szük´lk´d´tt olyan
k´z´s müv¢szi produkciÂkban, amelyekben a k¢t muzsikus egyenrangÃ f¢lk¢nt vett
r¢szt. Ennek ellen¢re sokan hajlamosak m¢g ma is elsûsorban BartÂk szempontjÀbÂl
¢rt¢kelni ¢s megÁt¢lni DohnÀnyi eg¢sz tev¢kenys¢g¢t, annak egyes ÀllomÀsait kizÀrÂlag a BartÂk-¢letmüvel kapcsolatban m¢ltÀnyolni vagy elutasÁtani. Noha a k¢t jelens¢g
lÀtszÂlag elvÀlaszthatatlan, akÀrhÀny nyÁlt ¢s rejtett szÀllal kapcsolÂdik egymÀshoz, az
objektÁv megÁt¢l¢shez elker¡lhetetlen a sz¢tvÀlasztÀs. A legtisztÀbb, legtorzÁtÀsmentesebb t¡kr´t ugyanis minden szuver¢n, alkotÂ egy¢nis¢g el¢ term¢szetesen a sajÀt ¢letmü tartja. A vÀllalÀsok nagysÀgrendje, a feladatok megvalÂsÁtÀsÀnak t´k¢letess¢gi foka
egy adott egyedi, megism¢telhetetlen individuum munkÀssÀgÀn bel¡l hatÀrozhatÂ
meg igazÀn. M¢g akkor is, ha ä mint nem egy esetben ä a horizontok k´d´sek, a hatÀrok pontosan nem hÃzhatÂk meg, netÀn az ¢letmü csonka maradt.
Hogy a k´ztudat manapsÀg DohnÀnyit inkÀbb elûadÂmüv¢szk¢nt, BartÂkot inkÀbb
zeneszerzûk¢nt tartja szÀmon, sokkal inkÀbb korunkra jellemzû, mint a k¢t muzsikus
müv¢szi alapÀllÀsÀra. A specializÀlÂdÀs olyan fokÀra jutottunk, hogy hovatovÀbb minden tev¢kenys¢g teljes embert kÁvÀn. A legt´bben el sem tudjÀk k¢pzelni, hogy egyesek publikus munkÀjuk mellett egyebet is v¢gezhetnek, m¢ghozzÀ amazzal egyen¢rt¢küen. Sût mindenfajta polihisztorsÀg àmÀs ter¡letre valÂ t¢velyed¢snekÊ minûs¡l.
Senki nem gondol komolyan azokra a pozitÁvumokra, amelyek az egyik munka lÀtszÂlagos eredm¢nytelens¢ge ellen¢re is gazdagÁthatjÀk a mÀsikat. A zene ter¡leteinek
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sz¢tvÀlÀsa manapsÀg felgyorsulÂban van: de szÀmolni is kell azzal, hogy az egyre inkÀbb megmerevedû, sajÀt hatÀraikon tÃlra n¢zni k¢ptelen, belterjes tev¢kenys¢gek
csak imitt-amott adhatnak helyi jellegü l´k¢seket, s nem szolgÀlhatjÀk igazÀn a zenekultÃra eg¢sz¢nek tovÀbbvitel¢t. Ez nem mindig volt Ágy. Ellenkezûleg: a XX. szÀzad
mÀsodik fel¢ig egyetlen fûtÁpus l¢tezett, a zeneszerzû-elûadÂmüv¢sz. F´l sem mer¡lt,
hogy egy szerzû a müv¢t ne tudja zongorÀn (vagy mÀs hangszeren) eljÀtszani, mint
ahogy az is a legterm¢szetesebb volt, hogy minden tehets¢gesebb zen¢sz komponÀl is,1
¡gyesen vagy kev¢sb¢ ¡gyesen, de mindenesetre ezen a ter¡leten is igyekszik adni
valamit, sajÀt müv¢szi ideÀljait ilyen formÀban is kifejez¢sre juttatva. Az is csak korunkban vÀlt divatossÀ, hogy egy zen¢sznek ä a legt´bb esetben idû elûtt ä el kell d´ntenie: voltak¢ppen mely ter¡leten akar dolgozni ä hatÀrokat szabva ily mÂdon magÀnak olyan szf¢rÀban, amelyben nemcsak kÁvÀnatos, hanem egyenesen sz¡ks¢gszerü a
szellem szabadsÀgÀnak hatÀrtalansÀga.
TalÀn nem is kell ennyire hangsÃlyozni az alkotÀs ¢s elûadÂ-müv¢szet k´z´tti
´sszefonÂdÀsnak a zenekultÃra fennmaradÀsa szempontjÀbÂl l¢tfontossÀgÃ voltÀt.
PusztÀn DohnÀnyi ¢s BartÂk ¢letmüv¢t t¡zetesen megvizsgÀlva ez vilÀgosan ¢rz¢kelhetû. Egy¢nis¢g k¢rd¢se, hogy v¢g¡l is melyik¡k meddig jutott az Àltala kijel´lt Ãton,
egy azonban bizonyos: ilyen nagysÀgrendü zenei jelens¢gek eset¢ben hiba volna az
Àltaluk v¢gzett tev¢kenys¢gek k´z´tt bÀrmilyen szempont alapjÀn is rangsorolni. Hiszen p¢ldÀul BartÂk etnomuzikolÂgiai aktivitÀsa akkor sem cs´kkent, amikor ¢vekig
nem foglalkozott komponÀlÀssal, nem szÂlva arrÂl, hogy û maga mindig is kiemelten
emlÁti ez irÀnyÃ munkÀssÀgÀt. Nem lehet tehÀt egy¢rtelmüen kijelenteni, hogy az elûadÂ-müv¢szet DohnÀnyi eset¢ben primer, mÁg BartÂknÀl szekunder jellegü volt. ValÂszÁnüleg m¢g azt sem, hogy hangszeres müv¢szk¢nt DohnÀnyi, komponistak¢nt
BartÂk volt jelentûsebb. Hiszen a mesters¢g elsajÀtÁtÀsÀnak doktriner szempontjai
alapjÀn DohnÀnyi t´k¢letes tudÀsÃ zeneszerzû volt, mÁg BartÂk a zongorajÀt¢kot a
legmagasabb fokon müvelte. Ha ä m¢g mindig csupÀn a mesters¢gbeli tudÀs vizsgÀlatÀnÀl maradva ä azonos idûben k¢sz¡lt müveiket ¢s hangfelv¢teleiket ´sszehasonlÁtjuk, bizony sokszor DohnÀnyi tünik az à¡gyesebbÊ komponistÀnak, mÁg BartÂk zongorajÀt¢kÀrÂl nem neh¢z megÀllapÁtani, hogy felk¢sz¡lts¢g vagy sz´veghüs¢g tekintet¢ben felette Àll DohnÀnyi ä gyakran a kellet¢n¢l nagyvonalÃbb ä elûadÀsainak.
A k¢t zeneszerzûnek az elûadÂ-müv¢szethez valÂ k¡l´nb´zû hozzÀÀllÀsa egy¢nis¢g¡kre, felelûss¢g¢rzet¡kre, sajÀt k¢pess¢geik ´nn´n megÁt¢l¢s¢re meglehetûsen jÂl rÀvilÀgÁt. MÁg azonban DohnÀnyi felelûtlens¢gig improvizatÁv zenei àkicsapongÀsairÂlÊ
csak legendÀk keringenek, BartÂk t´bbsz´r ¢s igen pontosan meghatÀrozza a koncertpÂdiumhoz valÂ viszonyÀnak korlÀtait.2 K¢ts¢gtelen, hogy nagyban hozzÀjÀrult
ehhez a kezdeti idûszak. A n¢gy esztendûvel idûsebb DohnÀnyi a tanulÂ¢vek alatt nyilvÀn nemcsak pozitÁv, hanem negatÁv hatÀssal is lehetett BartÂkra. °lhet¡nk a gyanÃperrel, hogy az ifjÃ BartÂk leveleiben gyakran jelentkezû, DohnÀnyi hazafiatlansÀgÀt
bÁrÀlÂ hang sokkal inkÀbb a nagyra becs¡lt, Àm korÀntsem bÀlvÀnyozott pÀlyatÀrs
gyors ¢s lÀtvÀnyos sikereinek kompenzÀciÂja, mintsem valÂdi vÀd. ElûsegÁthette viszont e vajÃdÀs BartÂknak hangszerjÀt¢kosi k¢pess¢gei kritikus f´lm¢r¢s¢t a talÀn legoptimÀlisabb idûszakban meg¢rlelûdû d´nt¢shez, amely meghatÀrozÂ lett eg¢sz ¢let¢re n¢zve. Alapos okunk van felt¢telezni, hogy BartÂk mÀr az 1905-´s pÀrizsi Rubinstein-verseny zongorar¢sz¢t sem vehette tÃl komolyan, nem is nagyon kesereg annak eredm¢nye miatt. ValÂszÁnü az is, hogy KodÀly csÀbÁtÀsa a n¢pdalkutatÂi munka
irÀnyÀba a tÁzes ¢vek k´zep¢n BartÂk szÀmÀra reÀlis, testre szabott lehetûs¢get villant-
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hatott fel az akkor amÃgy is telÁtett elûadÂmüv¢szi pÀlyÀval szemben. Szinte bizonyos,
hogy BartÂkot nem csupÀn legendÀs k´vetkezetess¢ge vezette a DohnÀnyi Àltal soha
nem taposott ter¡letekre.
Megk¢rdûjelezhetetlen azonban szÀmos k´z´s vonÀs, amely BartÂkot ¢s DohnÀnyit
sokkal m¢lyebben ¢s alaposabban k´ti ´ssze, mint amennyire a lÀtszÂlagos k¡l´nb´zûs¢gek sz¢tvÀlasztjÀk ûket. A legalapvetûbb ezek k´z´tt a zenei anyanyelv. BÀrmennyire lelkesedett is BartÂk a szÀzadelû francia zen¢j¢¢rt, egyÀltalÀn bÀrmi Ãj¢rt,
a Koesslern¢l t´lt´tt tanulÂ¢veket, a n¢met kultÃra befolyÀsÀnak jÂt¢kony elemeit sohasem tudta kit´r´lni magÀbÂl. Azt is mondhatnÂk, szerencs¢re, mivel ¢ppen ezek
lendÁtett¢k Àt a komponÀlÀsi neh¢zs¢geken, v¢g¡l is rÀjuk tÀmaszkodva alkotta meg
hihetetlen¡l egy¢ni stÁlusÀt. Az ÀllÁtÂlag retrogrÀd szellemü DohnÀnyi viszont a k¢sûbbiek folyamÀn ä kettûs minûs¢gben is ä tÃl sok BartÂk-müvet adott elû, hogy egyÀltalÀn felt¢telezhess¡k: meg¢rt¢se felszÁnes, a BartÂk-müvek müsorra tüz¢se pusztÀn formÀlis volt. Ha m¢g DohnÀnyi müveiben is ki lehet mutatni BartÂk-hatÀsokat, hogy is
ne lettek volna azok jelen elûadÂmüv¢szi vonatkozÀsokban? Kulcsk¢rd¢s ez, amelynek megvÀlaszolÀsa egyÃttal DohnÀnyit is ä Ãgymond ä àa hely¢re tesziÊ, an¢lk¡l hogy
bÀrki sz¡ks¢g¢t ¢rezn¢ a DohnÀnyi emberi ¢s müv¢szi habitusa k´z´tt tagadhatatlanul
ott fesz¡lû ellent¢tek feloldÀsÀnak. Mert mÁg BartÂk a korai, DohnÀnyi a k¢sûbbi ¢vekben kompenzÀl. SzÀmos hazai ¢s k¡lf´ldi elûadÀs bizonyÁtja, hogy BartÂk-propagÀlÂ
ambÁciÂi messze tÃlhaladtak az immÀron az ´v¢hez hasonlÂ reputÀciÂval bÁrÂ honfitÀrsnak szÂlÂ gesztusok hangsÃlyozÀsÀn. A BartÂk-müvek ism¢telt müsorra tüz¢se
egyben erûfeszÁt¢s is DohnÀnyi r¢sz¢rûl: drÀmaian ¢rz¢kelteti egy tipikusan XIX. szÀzadi jelens¢g anakronizmusÀt ¢s ennek felismer¢s¢t olyasvalakitûl, akinek zenei vilÀgk¢p¢ben meglehet, nem akadt hely Stravinsky ¢s Sch´nberg szÀmÀra, Àm el¢g bÀtorsÀga volt ahhoz, hogy ne tagadja meg gy´kereit. Mert ä s ezt nem lehet el¢gg¢ hangsÃlyozni ä BartÂk ¢s DohnÀnyi müv¢szete ugyanÃgy azonos talajbÂl sarjad, mint
ahogy Richard Strauss¢ ¢s Sch´nberg¢, Stravinsky¢ ¢s Rachmaninov¢, Prokofjev¢ ¢s
Sosztakovics¢. A pÀrhuzamokat hosszan lehetne sorolni.
A DohnÀnyi elûadÂ-müv¢szet¢t csak legendÀk alapjÀn ismerûk szÀmÀra eg¢szen
biztosan csalÂdÀst okoz legt´bb felv¢tel¢nek meghallgatÀsa, valamint annak felismer¢se, hogy DohnÀnyi ä mint annyi mindenben ä a hangr´gzÁt¢s ter¢n sem volt konzekvens. Lemez-oeuvre-j¢ben semmif¢le vez¢rgondolatot nem lehet felfedezni, hangfelv¢telei ad hoc jellegüek, sem k´zismerten sz¢les repertoÀrjÀt, sem pedig pianisztikus
vagy karmesteri k¢pess¢geit nem reprezentÀljÀk megfelelûen. NyilvÀn erûs averziÂ is
k´zrejÀtszhatott ebben, de talÀn m¢g inkÀbb DohnÀnyi elûadÂ-müv¢szet¢nek megfoghatatlansÀga, az Àltala k¢pviselt ideÀlok megvalÂsÁtÀsÀnak igen csek¢ly m¢rvü konzervÀlhatÂsÀga. àAmi ¢l, az pillanatrÂl pillanatra vÀltozik: a g¢pekkel megr´gzÁtett zene mozdulatlannÀ merevedikÊ3 ä mondja BartÂk. Nos, t´bb mint f¢l ¢vszÀzad eltelt¢vel mÀr tudjuk,
hogy ez nem ennyire egyszerü, mindenesetre a hangr´gzÁt¢shez valÂ alkalmazkodÀs
akkorra mÀr csÁrÀiban l¢trehozta a maga speciÀlis elûadÂi megoldÀsainak sablonrendszer¢t ä BartÂk hangfelv¢teleinek tÃlnyomÂ r¢sz¢re ez jellemzû ä, amelyet azonban
DohnÀnyinak nyilvÀn sem ideje, sem kedve nem volt kimunkÀlni. Az, amit a kÁnos
pedant¢riÀjÀrÂl k´zismert BartÂk mondott a àhangok k´z´tti vilÀgÊ r´gzÁthetetlens¢g¢rûl ä àKottaÁrÀsunk tudvalevûen t´bb¢-kev¢sb¢ fogyat¢kosan veti papÁrra a zeneszerzû elk¢pzel¢s¢t, ez¢rt csakugyan nagy a jelentûs¢ge annak, hogy vannak g¢pek, amelyekkel majdnem eg¢szen
pontosan meg lehet r´gzÁteni a zeneszerzû minden szÀnd¢kÀt ¢s elk¢pzel¢s¢tÊ4 ä, eg¢szen k¡l´nleges ¢rtelmet nyer, ha ¢ppen egy olyan, szabadossÀgokat sem n¢lk¡l´zû, a leÁrt
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kottak¢p informÀciÂhiÀnyÀt oly hÁven demonstrÀlÂ elûadÂi attitüddel hozzuk kapcsolatba, mint amilyen DohnÀnyi¢. M¢g Ãgy is, ha sejtj¡k: DohnÀnyi az¢rt viszonyult egyfajta ä talÀn nem is a legnemesebb ¢rtelemben vett ä ànonchalanceÊ-szal a hangvfelv¢telekhez, mert voltak¢ppen nem ¢rezte Àt igazÀn az utÂkorral valÂ ilyet¢n kommunikÀciÂ jelentûs¢g¢t. MagyarorszÀg mindig is tÀvol esett a nagy hangfelvevû vilÀgc¢gek
k´zpontjaitÂl, s elk¢pzelhetû, hogy DohnÀnyi nemigen vette zokon, terveibe nagyon
is beleillett, hogy a lemezvÀllalatok nem bombÀztÀk sz¡ntelen¡l felv¢teli tervekkel. A
His Master's Voice magyarorszÀgi megjelen¢se alkalmÀbÂl a legk¢zenfekvûbbnek tünt
volna DohnÀnyi repertoÀrjÀnak fûbb darabjait meg´r´kÁteni, Àm t¢ny, hogy ä ki tudja,
kiknek a hanyagsÀga, ¡gyetlens¢ge vagy nagyon is reÀlis ¡zletpolitikai megfontolÀsa
folytÀn ä ez nem valÂsult meg. A harmincas ¢vek elej¢n k¢sz¡lt n¢hÀny felv¢tele leginkÀbb az ¡nnepelt ¢s term¢keny ÁrÂt juttatja esz¡nkbe, aki Ãj reg¢nye helyett ¡dv´zlûkÀrtyÀival jelentkezik. Felesleges annak taglalÀsa, hogy DohnÀnyi mennyire vette
komolyan a stÃdiÂban ¢s a technikai helyis¢gben s¡rg´lûdû urakat, nem tekintette-e
az eg¢szet valamif¢le szuvenÁrbusinessnek. M¢g az is lehets¢ges, hogy az egzotikumra
¢hes nyugati fogyasztÂk ig¢nyeit szem elûtt tartva a His Master's Voice elsûsorban
àmagyarÊ anyagot akart produkÀlni, s az elûadÂmüv¢sz DohnÀnyi mÀr nem talÀltatott
el¢gg¢ nemzeti term¢knek ä Àm ezek csak hipot¢zisek. A t¢ny azonban t¢ny marad:
legfeljebb sajnÀlkozni lehet, hogy az ereje telj¢ben l¢vû DohnÀnyi zongoramüv¢szet¢bûl csak morzsÀkat kaphat a mai ¢rdeklûdû.
K¢sz¡ltek term¢szetesen DohnÀnyi jÀt¢kÀrÂl g¢pzongoratekercsek is. Ezekbûl
azonban zongorÀzÀsÀnak igazi ¢rt¢keire m¢g annyira sem lehet k´vetkeztetni, mint
egy rossz hangminûs¢gü, agyonjÀtszott, sercegû hanglemez meghallgatÀsÀbÂl. A g¢pzongora ugyanis m¢g a meghatÀrozhatÂ faktorokban jelentkezû k¡l´nbs¢geket sem
¢rz¢kelteti szÀmottevûen,5 hÀt m¢g a meghatÀrozhatatlanokban! Tüz ¢s vÁz, ha megprÂbÀljuk ´sszevetni DohnÀnyi elûadÀsainak aprÂ, csak milliszekundumokban ¢s -decibelekben m¢rhetû rezd¡l¢seit a papÁrtekercs r´gzÁt¢stechnikai lehetûs¢geinek t´k¢letlens¢g¢vel, neh¢zkess¢g¢vel, bumfordisÀgÀval. Megjegyzendû, hogy g¢pzongorafelv¢teleivel BartÂk sem jÀr jobban: az û szigorÃ akcentuÀlÀsi rendszer¢re ¢p¡lû, a
hangok fontossÀgi sorrendj¢t vilÀgosan ¢rz¢keltetû zongorajÀt¢ka is elhalvÀnyul a g¢pi interpretÀciÂ sorÀn. A mechanikai hangr´gzÁt¢s ezen formÀja nem szolgÀl tehÀt elegendû informÀciÂval ahhoz, hogy a hanglemezre is felvett elûadÀs egyenrangÃan ¢rt¢kelhetû lehetûs¢ge lehessen. °rdeklûd¢sre persze szÀmot tarthat, de primer forrÀs¢rt¢ke csupÀn abban az esetben nyilvÀnvalÂ, ha a müvet ä szerzûi elûadÀsban ä kizÀrÂlag papÁrhengeren r´gzÁtett¢k.
A BartÂk ¢s DohnÀnyi k¢szÁtette, kereskedelmi forgalomra szÀnt hangfelv¢telek
´sszideje durvÀn szÀmolva megegyezû, de ez fûk¢nt annak tudhatÂ be, hogy DohnÀnyi tizen´t ¢vvel ¢lte tÃl BartÂkot, s fokozatosan megbarÀtkozott a stÃdiÂk l¢gk´r¢vel.
Minden valÂszÁnüs¢g szerint az ellene AmerikÀban folytatott politikai-ideolÂgiai hajszÀnak nagy r¢sze volt abban, hogy v¢g¡l m¢gsem siker¡lt eg¢sz ¢letre szÂlÂ szerzûd¢st
k´tnie egyetlen jelentûs hanglemezvÀllalattal sem, de elk¢pzelhetûen kedv¢t is szeghett¢k ezek a tÀmadÀsok. Annyira mindenk¢ppen, hogy a hanglemezk¢szÁt¢sre irÀnyulÂ nagyobb szabÀsÃ tervek a hÀtt¢rbe szoruljanak. Pedig a hangr´gzÁt¢sben az ´tvenes ¢vek elej¢tûl megindulÂ ugrÀsszerü fejlûd¢s folytÀn Ãj fejezet nyÁlhatott volna
a DohnÀnyi-diszkogrÀfiÀban. A produkciÂk szÀma ehhez k¢pest eleny¢szû, esetlegess¢g¡k nyilvÀnvalÂ. Ha v¢giggondoljuk, diszkogrÀfiai ´r´ks¢g tekintet¢ben mit hagyott hÀtra mondjuk Stravinsky vagy Rachmaninov, az arÀny egyenesen ijesztû. M¢g
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a BartÂk¢ is ä noha joggal hiÀnyolhatunk abban is p¢ldÀul egy SZONçTA - vagy SZAä teljes diszkogrÀfiai ¢letmünek hat a DohnÀnyi¢ mellett. AzonkÁv¡l
valamif¢le visszat¢rû megmagyarÀzhatatlan sorsszerüs¢g is v¢gigkÁs¢rte DohnÀnyi lemezkarrierj¢t: a Remington-lemezek terjeszt¢si lehetûs¢geinek korlÀtozottsÀga ä k´ztudomÀsÃ, hogy ezt BartÂk Remington-lemezei is megszenvedt¢k ä, az utolsÂ felv¢telek k´zben fell¢pû lÀz, amely miatt DohnÀnyinak azokat meg is kellett szakÁtania ä
mint k¢sûbb kider¡lt, ´r´kre.
A jobbÀra mükedvelû rÀdiÂsok Àltal r´gzÁtett amerikai koncertfelv¢telek z´me
egyelûre felt¢rk¢pezetlen ter¡letnek szÀmÁt, az eddigi, szÂrvÀnyos publikÀciÂs kÁs¢rletek sem talÀltak olyan ä nemzetk´zi ¢s hazai ä visszhangra, amely joggal kijÀrna a
szÀzad egyik legnagyobb muzsikusÀnak. Az idû elûrehaladtÀval mindazonÀltal egyre
vilÀgosabb, hogy ezek a felv¢telek ä mint minden egyes hang, amelyet bizonyos nagysÀgrenden fel¡li müv¢szek szÂlaltattak meg ä pÂtolhatatlanok, minden hibÀjukkal, hiÀnyossÀgukkal egy¡tt: egyik legnagyobb egy¢nis¢g¢nek k´zvetÁt¢s¢vel olyan korszakot reprezentÀlnak ugyanis, amely nem csupÀn a magyar, hanem az egyetemes zenekultÃra t´rt¢net¢ben is d´ntû jelentûs¢gü. V¢gleges eligazÁtÀst term¢szetesen kizÀrÂlag a fellelhetû anyag tudomÀnyos jellegü ´sszegyüjt¢se, rendszerez¢se ¢s egy olyasfajta, a teljess¢g ig¢ny¢vel k¢sz¡lû ´sszkiadÀs publikÀlÀsa adhat, mint amilyen a BartÂk-centenÀrium alkalmÀbÂl kiadott k¢t Hungaroton-album volt (amelyek r¢v¢n a huszonnegyedik ÂrÀban ker¡lhetett sor p¢ldÀul DohnÀnyi ¢s BartÂk k´z´s felv¢teleinek
megment¢s¢re). 6 Ez a munka mind ez idÀig elv¢gzetlen: f¢lû, hogy senki sem vÀllalja
az anyagi kockÀzatot, hogy a k´zelj´vûben sort kerÁtsen rÀ.

BADBAN -felv¢telt

Jegyzetek
1. Csak k¢t meglepû p¢ldÀt emlÁts¡nk: Fritz
Kreisler nem kisebb mestern¢l, mint Anton
Brucknern¢l tanult zeneszerz¢st, Saint-Sa©ns
pedig ä ki gondolna ma mÀr erre ä lemezfelv¢teleinek tanÃsÀga szerint is ´rd´gien virtuÂz, Liszt Ferenc-i tÁpusÃ zongoratechnikÀval
rendelkezett.
2. Lev¢lr¢szlet DohnÀnyihoz 1925-bûl: à°n
bezzeg m¢g ezzel a kev¢s hangversennyel is nehezen
tudok megbirkÂzni, tÃlsÀgosan idegesÁt ¢s fÀraszt ä
nem ¢ppen a jÀtszÀs, inkÀbb az elûk¢sz¡letek ¢s az
ide-oda utazÀs. MÀr komolyan arrÂl kezdek gondolkodni, hogy v¢gleg lemondjak errûl a rÀm k¢nyszerÁtett szereprûl.Ê °s egy mÀsik, Szigeti JÂzsefnek, 1935-ben: à...az eg¢sz hangversenyez¢ssel
torkig vagyok, halÀlosan unom.Ê (Dem¢ny JÀnos:

BARTñK B°LA LEVELEI. ZenemükiadÂ, 1976.
322. ¢s 506. o.)
3. BartÂk B¢la. A G°PZENE . FelolvasÀs a budapesti Zeneakad¢miÀn 1937. januÀr 13-Àn.
4. Uo.
5. AprÂbb k¡l´nbs¢gek persze l¢teznek: az
Ampico-B rendszer a hÃszas ¢vek v¢g¢re mÀr
az akkordok egyes hangjainak hangerûk¡l´nbs¢g¢t is reprodukÀlni tudta, de olyan
m¢rt¢kben bizonyosan nem, amennyire azt a
legnagyobbak jÀt¢kÀnak hiÀnytalan visszaadÀsa megkÁvÀnta volna.
6. BARTñK AT THE PIANO . Hungaroton LPX
12 326ä33 ¢s B ARTñK RECORD ARCHIV ES.
Hungaroton LPX 12 334ä38. Az emlÁtett felv¢telek: II:6, illetve II:9/2.
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MEGJEGYZ°SEK DOHNçNYI ERNý
G°PZONGORA-FELV°TELEINEK
JEGYZ°K°HEZ

Az alÀbbi ´sszeÀllÁtÀst àrollogrÀfiÀnakÊ
nevezhetn¢nk, mert nem a megszokott
hangfelv¢teltÁpusok (fonogrÀf-, hanglemez- stb. r´gzÁt¢sek) listÀja, hanem g¢pzongoratekercsek¢. Egy teljes ¢s megbÁzhatÂ DohnÀnyi-diszkogrÀfia ´sszeÀllÁtÀsa nagyszabÀsÃ kutatÂmunkÀt ig¢nyel,
amely megkezdûd´tt ugyan, de a jegyz¢k
k´zreadÀsa m¢g korai lenne. ögy d´nt´tt¡nk tehÀt, hogy leszükÁtj¡k a listÀt az
amÃgy is szinte teljesen ismeretlen, e helyen is tudomÀnyos ig¢nnyel k´r¡ljÀrhatÂ ¢s ilyenformÀn m¢g sohasem ´sszesÁtett g¢pzongora-felv¢telekre.
A g¢pzongoratekercsek perforÀlt papÁrszalagok, amelyek a zongorista jÀt¢kÀt
nem akusztikusan, hanem mechanikus
Ãton, a billentyük ¢s a pedÀlok mozgÀsÀt
regisztrÀlva r´gzÁtik. 1905-tûl kezdûdtek
meg a g¢pzongora-felv¢telek, elsûk¢nt a
Welte c¢gn¢l Lipcs¢ben, ¢s a vilÀg szÀmos
pontjÀn folytatÂdtak a harmincas ¢vek
k´zep¢ig. K¡l´nb´zû r´gzÁt¢si eljÀrÀsok
terjedtek el, de valamennyi tekercset
pneumatikus szerkezettel lehetett visszajÀtszani, amely t´bb-kevesebb hüs¢ggel
valÂban reprodukÀlta a zongorista jÀt¢kÀt. K¢ts¢gtelen, hogy a g¢pzongora-felv¢telek hiteless¢ge a jÀt¢k pontos lek¢pez¢se szempontjÀbÂl nem probl¢mamentes, hiszen a bonyolult mechanikus ¢s
pneumatikus szerkezet sok ponton okot
ad torzulÀsokra, de Ãjabb reprodukciÂs
mÂdszerekkel (pl. szÀmÁtÂg¢pes analÁzissel) mÂd van arra, hogy a tekercsekben
rejlû ¢s az eredeti jÀt¢kot az¢rt igen jÂl
megk´zelÁtû informÀciÂkhoz marad¢ktalanul hozzÀf¢rj¡nk, ¢s ennek alapjÀn tegy¡k hallhatÂvÀ a felv¢teleket. Mindez
az¢rt fontos, mert a kor zongorajÀt¢kÀt

megûrzû dokumentumok tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢t a g¢pzongora-felv¢telek adjÀk, mivel az akusztikus hangr´gzÁt¢s a hÃszas
¢vek v¢g¢ig nem ¢rt el olyan kiel¢gÁtû fokot (a zongora hangjÀnak r´gzÁt¢se k¡l´n´sen neh¢z feladat volt), amely pÂtolhatta volna a g¢pzongora tiszta, valÂdi
zongorÀn megszÂlalÂ hangjÀt.
A g¢pzongoragyÀrtÂk nagy sÃlyt fektettek arra, hogy a legfontosabb müv¢szeket megnyerj¢k felv¢teleik szÀmÀra, term¢szetesen nemcsak müv¢szi, hanem ¡zleti megfontolÀsbÂl is. Ennek k´sz´nhetûen t´bb ezer felv¢tel maradt rÀnk a szÀzadfordulÂt k´vetû hÀrom ¢vtizedbûl, jelentûs r¢sz¡k olyan elûadÂkkal, akiknek
jÀt¢kÀrÂl ez az egyetlen hangzÂ eml¢k
(Mahler, Szkrjabin stb.), vagy olyanokkal,
akiknek jÀt¢kÀt legjobb elûadÂi periÂdusukban r´gzÁthett¢k a tekercsek. Ebbe a
csoportba tartozik DohnÀnyi Ernû is, akinek meglepûen sok, negyven k¡l´nb´zû
tekercs¢t vehett¡k f´l a listÀnkra. K¡l´n´sen nagy ez a szÀm, ha arra gondolunk, hogy BartÂktÂl p¢ldÀul mind´ssze
´t tekercs ismeretes. DohnÀnyi k¢sûbbi,
akusztikus Ãton k¢sz¡lt hangfelv¢teleinek szÀma sem tÃl nagy, a jÀt¢kÀt ûrzû dokumentumok jelentûs r¢sz¢t a g¢pzongoratekercsek adjÀk.
DohnÀnyi a vilÀg hÀrom legjelentûsebb g¢pzongorac¢g¢vel k¢szÁtett felv¢teleket. Elûsz´r a Welte & S´hne lipcsei felvevûszalonjÀban jÀtszott g¢pzongorÀba.
Az ÀltalÀban f¢l ¢vvel k¢sûbb megjelenû
tekercsek datÀlÀsa szerint a felv¢tel napja
1905. szeptember 13. volt. Ha nem kell is
felt¢tlen¡l szÂ szerint venn¡nk ezt az egy
napot (mert a Welte n¢gy-´t tekercs
anyagÀt r´gzÁtette egy ¡l¢sben), de egy

MÀcsai JÀnos: Megjegyz¢sek DohnÀnyi Ernû g¢pzongora-felv¢teleinek jegyz¢k¢hez

vagy k¢t k´zeli nap elt¢r¢ssel biztosnak
tekinthetû a tizenhÀrom tekercs felv¢tel¢nek idûpontja. A listÀban szereplû àrotÊ,
illetve àgr¡nÊ megjegyz¢s k¢t tekercsvÀltozatot jel´l, ugyanis a korÀbbi, piros szÁnü papÁron forgalmazott anyagot a hÃszas ¢vekben kiss¢ megvÀltoztatott (müszaki szempontbÂl javÁtott) kÂdolÀsÃ z´ld
szÁnü tekercsen is kiadtÀk.
KorÀntsem tudjuk ilyen pontosan az
ugyancsak lipcsei Hupfeld c¢g Àltal k¢szÁtett tekercsek felv¢teli idûpontjÀt, de biztosan kider¡l a megjelen¢s dÀtumÀbÂl ¢s
a katalÂgusokbÂl, hogy 1912 elûtt keletkeztek, sût egy¢b okokbÂl felt¢telezhetû,
hogy m¢g 1910 elûtt. A tizenk¢t Hupfeldtekercset is megjelentett¢k k¢sûbb egy valamelyest tovÀbbfejlesztett tekercstÁpussal
(Hupfeld Animatic 88-er ¢s Triphonola).
Ezek, ellent¢tben a Welte-tekercsekkel,
az Ãjabb kiadÀsban Ãj katalÂgusszÀmot is
kaptak, azaz a k¡l´nb´zû szÀm ellen¢re
nem Ãjabb felv¢telek.
A harmadik tekercstÁpus, amely DohnÀnyi jÀt¢kÀt ûrzi, az amerikai gyÀrtmÀnyÃ Ampico. Ezen a tizenhÀrom tekercsen, ellent¢tben az eurÂpai felv¢telekkel,
DohnÀnyi sajÀt müveit vagy ÀtdolgozÀsait
jÀtssza. Ez arra utal, hogy hiteles lehet a
forrÀskatalÂgusban szereplû 1926-os dÀtum mint felv¢teli idûpont, hiszen DohnÀnyi nemcsak virtuÂzk¢nt, hanem mÀr
zeneszerzûk¢nt is szÀmot tartott a r´gzÁt¢sre. Term¢szetesen emellett szÂl, hogy
a felv¢telek k´z´tt szerepel a RURALIA
H UNGARICA k¢t t¢tele, amely 1923ä24-es
kompozÁciÂ.
°rdemes szÂt ejteni arrÂl, hogy jegyz¢k¡nk mennyire tekinthetû pontosnak. A
g¢pzongora-felv¢telek kutatÀsa ¢s ÀtjÀtszÀsa modern hanghordozÂra voltak¢ppen mÀr az ´tvenes ¢vek v¢g¢n megindult, de ez a munka sajnos csak nagyon
szÂrvÀnyos ¢s szinte alig hasznÀlhatÂ
eredm¢nyeket hozott. Ennek fû oka az,
hogy a g¢pzongorÀk ¢s a tekercsek z´me
magÀngyüjtem¢nyekben, a szakmailag
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megalapozott muzeolÂgiai ¢rdeklûd¢s fÂkuszÀtÂl tÀvol talÀlhatÂ, ¢s az ¢vtizedenk¢nti egy-k¢t hanglemez vagy kisebb sorozat kiadÀsa t´bbnyire lelkes gyüjtûk,
amatûr restaurÀtorok munkÀja volt. Nem
jobb a helyzet a tekercsek katalogizÀlÀsÀval, t´rt¢net¡k filolÂgiai Àttekint¢s¢vel
sem. Az utÂbbi n¢hÀny esztendûben megindult ugyan n¢mi mozgÀs a t¢ma kutatÀsÀban, de kiel¢gÁtû katalÂgus eddig
m¢g nem lÀtott napvilÀgot. Jelen ´sszeÀllÁtÀs t´bb el¢rhetû korabeli katalÂgus ¢s
n¢hÀny modern jegyz¢k alapjÀn k¢sz¡lt.
E pillanatban listÀnk biztonsÀggal csak a
Welte-anyaggal kapcsolatban tekinthetû
teljesnek, mert ez a legjobban feldolgozott ter¡lete a g¢pzongora t´rt¢net¢nek.
Feltehetûen ma mÀr a mÀsik k¢t lista is
teljesnek mondhatÂ, de itt m¢g ä kis
valÂszÁnüs¢ggel ä felbukkanhatnak Ãj
adatok.
EmlÁt¢st ¢rdemel, hogy egy nemr¢g
megjelent katalÂgus a jegyz¢k¡nkben
szereplû negyven tekercsen kÁv¡l tovÀbbi
hÀrmat sorol f´l. (THE CLASSICAL REPRODUCING PIANO ROLL. Compiled by Larry
Sitsky, Greenwood Press Inc. Westport,
Conn. USA, 1990.) Jelenleg ez az egyetlen katalÂguskÁs¢rlet a vilÀgban megjelent valamennyi g¢pzongoratekercs ´szszefoglalÀsÀra. A kiadvÀny forrÀsmegjel´l¢st nem ad, ¢s a tekercsszÀmon, valamint a mü megnevez¢s¢n kÁv¡l minden mÀs adatot mellûz. MiutÀn a k¢rd¢ses tekercsek mÀs, r¢gebbi katalÂgusban
nem szerepelnek, ¢s Sitsky katalÂgusÀban egy¢bk¢nt is n¢hÀny feltünû pontatlansÀgra bukkantunk, nem tekintj¡k
marad¢ktalanul megbÁzhatÂnak, ez¢rt
ezeket a tekercseket nem vett¡k be a
jegyz¢k¡nkbe. Az alÀbbi hÀrom t¢telrûl
van szÂ:
1. DohnÀnyi, Ernst von: RHAPSODIE .
Op. 11, No. 1; Ampico 5676
2. DohnÀnyi, Ernst von: RHAPSODIE .
Op. 11, No. 4; Ampico 5977
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3. Liszt, Franz: RHAPSODIES HONGRONo. 5; Artecho 2023

ISES .

Az utolsÂ k¡l´n megjegyz¢st kÁvÀn: a
Sitsky jegyz¢k¢ben szereplû àArtechoÊ
mÀrkÀjÃ tekercsek nem k´zismertek, ezt
az egyet kiv¢ve valamennyi esetben
Welte-tekercsek reprodukciÂjak¢nt szerepelnek a katalÂgusban. Felt¢telezhetû,
hogy ez is Welte-ÀtjÀtszÀs, nem pedig
´nÀllÂ felv¢tel. ValÂszÁnüleg a 15-´s szÀm
(lÀsd Welte-lista) 5-´ss¢ t´rt¢nt elÁrÀsÀrÂl
lehet szÂ.
A DohnÀnyi-irodalomban szerepel egy
adat, amely szerint DohnÀnyi e-moll
zongoraversenye (Op. 5) mÀsodik t¢tel¢nek zongoraszÂlamÀrÂl is k¢sz¡lt egy Ampico-felv¢tel, amelyet zenekarkÁs¢rettel
koncerten meg is szÂlaltattak. BÀr igen
¢rdekes lehetett ez a kÁs¢rlet, a tekercsnek nincs nyoma az Ampico-katalÂgusokban, tehÀt felt¢telezhetû, hogy v¢g¡l
nem adtÀk ki.
V¢gezet¡l jegyz¢k¡nk rendezûelv¢-

rûl: a tekercsek katalÂgusszÀmai ÀltalÀban a felv¢telek idûrendj¢ben k´vetik
egymÀst; ´sszeÀllÁtÀsunkban ezt k´vett¡k. A Welte- ¢s a Hupfeld-tekercsek
eset¢ben pontosan egymÀst k´vetû sorszÀmokat talÀlunk, az AmpicÂnÀl tÀvolabbiakat. UtÂbbi nem jelent felt¢tlen¡l
egymÀstÂl tÀvolabb esû felv¢teli dÀtumokat, inkÀbb a megjelen¢s sorrendje
mÂdosÁthatott a szÀmozÀson. (Feltünû,
hogy a Welte 499-es szÀma kimaradt,
ilyen tekercs nem is l¢tezik, vagy talÀn
DohnÀnyi nem jÀrult hozzÀ a kiadÀshoz.)
A listÀban felt¡ntett¡nk minden olyan
adatot, amelyet az azonosÁtÀs ¢rdek¢ben
fontosnak Át¢lt¡nk. Ha tudomÀsunk van
rÂla, a mÀsolatokat, hanglemezre t´rt¢nt
ÀtjÀtszÀsokat ¢s az azonos mübûl k¢sz¡lt DohnÀnyi-hangfelv¢teleket is jelezt¡k. Az Ampico-tekercsekn¢l a k´nnyebb
datÀlhatÂsÀg ¢rdek¢ben a müvek keletkez¢si idej¢t is felt¡ntett¡k.
MÀcsai JÀnos

DOHNçNYI ERNý
G°PZONGORA-FELV°TELEINEK JEGYZ°KE
¹sszeÀllÁtotta MÀcsai JÀnos
I. Welte-tekercsek:
1. Schubert, Franz: A-MOLL SZONçTA. Op. 42 II. t¢tel (Andante poco mosso) D 845;
Welte; rot, gr¡n; Kat. Nr.: 489
Felv¢tel: 1905. IX. 13. (?), Lipcse; megjelent 1914 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 6
2. Schubert, Franz: A-MOLL SZONçTA. Op. 42 III. t¢tel (Scherzo) D 845; Welte; rot,
gr¡n; Kat. Nr.: 490
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1914 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 4
3. Liszt, Ferenc: DESZ-DöR CONSOLATION. R. 12; Welte; rot, gr¡n; Kat. Nr.: 491
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1907. IX.; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 15;
tovÀbbi felv¢tel: Athens (Ohio, USA), 1956. IV.
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4. Liszt, Ferenc: 15. MAGYAR RAPSZñDIA (RçKñCZI INDULñ). Welte; rot, gr¡n; Kat.
Nr.: 492
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1925 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 13;
ÀtjÀtszÀs: The Welte Legacy of Piano Treasures, Album No. 676 (megjelent: 1964);
tovÀbbi felv¢tel: EMI Electrola 2 704 481
5. Liszt, Ferenc: B-A-C-H FANTçZIA °S FöGA. Welte; rot, gr¡n; Kat. Nr.: 493
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1925 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 6
6. Liszt, Ferenc: 13. MAGYAR RAPSZñDIA. Welte; rot, gr¡n; Kat. Nr.: 494
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1914 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 6;
DohnÀnyi ellenûrizte 1906. I. 31-¢n Lipcs¢ben
7. Beethoven, Ludwig van: FISZ-DöR SZONçTA. Op. 78 I., II. t¢tel; Welte; rot, gr¡n;
Kat. Nr.: 495
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1914 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 11
8. Liszt, Ferenc: SOIR°E DE V IENNE. No. 4 (d'aprªs Fr. Schubert), V ALSE CAPRICE ESZDöR. Welte; rot, gr¡n (?); Kat. Nr.: 496
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1914 elûtt; egy¢b g¢pzongora-bejÀtszÀs: Hupfeld
53 803/12 187; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 8
9. Brahms, Johannes: H-MOLL CAPRICCIO. Op. 76, No. 2; Welte; rot, gr¡n; Kat.
Nr.: 497
Felv¢tel: 1905. IX. 13., Lipcse; megjelent 1907. IX.; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 11;
tovÀbbi kiadÀs: Artecho 2018;
ÀtjÀtszÀs: The Welte Legacy of Piano Treasures, Album No. 676 (megjelent: 1964)
10. Chopin, Fryderyk: CISZ-MOLL KERINGý. Op. 64, No. 2; Welte; rot, gr¡n; Kat.
Nr.: 498
Felv¢tel: 1905. IX. 13. (?), Lipcse; megjelent 1907. IX.; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 8
11. DohnÀnyi, Ernû: GAVOTTE UND MUSETTE. Welte; rot, gr¡n (?); Kat. Nr.: 500
Felv¢tel: 1905. IX. 13. (?), Lipcse; megjelent 1914 elûtt; egy¢b g¢pzongora-bejÀtszÀs: Hupfeld 55 868/12 185; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 1;
ÀtjÀtszÀs: The Welte Legacy of Piano Treasures, Album No. 676 (megjelent: 1964)
12. Schumann, Robert: FISZ-DöR ROMçNC. Op. 29, No. 2; Welte; rot, gr¡n (?); Kat.
Nr.: 501
Felv¢tel: 1905. IX. 13. (?), Lipcse; megjelent 1914 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 3;
tovÀbbi kiadÀs: Artecho 3197
13. DohnÀnyi, Ernû: H-MOLL CAPRICCIO. Op. 2, No. 4; Welte; rot, gr¡n; Kat. Nr.: 502
Felv¢tel: 1905. IX. 13. (?); Lipcse; megjelent 1914 elûtt; ismert p¢ldÀnyok szÀma: 3;
ÀtjÀtszÀs: The Welte Legacy of Piano Treasures, Album No. 676 (megjelent: 1964)
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II. Hupfeld-tekercsek:
1. Beethoven, Ludwig van: ASZ-DöR SZONçTA. Op. 110 I., II. t¢tel; Hupfeld Phonola;
Kat. Nr.: 12 176
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 53 032, 53 033;
tovÀbbi felv¢tel: Everest 3109 (felv¢tel: 1960. I., New York)
2. Beethoven, Ludwig van: ASZ-DöR SZONçTA. Op. 110 III. t¢tel; Hupfeld Phonola;
Kat. Nr.: 12 177
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 53 832;
tovÀbbi felv¢tel: Everest 3109 (felv¢tel: 1960. I., New York)
3. Brahms, Johannes: G-MOLL BALLADA. Op. 118, No. 3; Hupfeld Phonola; Kat.
Nr.: 12 178
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er; Kat.
Nr.: 51 758
4. Brahms, Johannes: ESZ-DöR INTERMEZZO. Op. 116, No. 4; Hupfeld Phonola; Kat.
Nr.: 12 179
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 50 056
5. Brahms, Johannes: H-MOLL INTERMEZZO. Op. 119, No. 1; Hupfeld Phonola; Kat.
Nr.: 12 180
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 50 058
6. Brahms, Johannes: 5. MAGYAR TçNC (FISZ-MOLL). Hupfeld Phonola; Kat. Nr.: 12 181
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 51 359
7. Brahms, Johannes: 6. MAGYAR TçNC (DESZ-DöR). Hupfeld Phonola; Kat. Nr.: 12 182
Felv¢tel: (?), Lipcse: megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 53 499
8. Brahms, Johannes: 7. MAGYAR TçNC (A-DöR). Hupfeld Phonola; Kat. Nr.: 12 183
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 53 500
9. Chopin, Fryderyk: FISZ-MOLL MAZURKA. Op. 59, No. 3; Hupfeld Phonola; Kat.
Nr.: 12 184
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 52 705
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10. DohnÀnyi, Ernû: GAVOTTE UND MUSETTE. Hupfeld Phonola; Kat. Nr.: 12 185
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 55 868; egy¢b g¢pzongora-bejÀtszÀs: Welte 500
11. Haydn, Joseph: ANDANTE CON V ARIAZIONI F-MOLL. Hupfeld Phonola; Kat.
Nr.: 12 186
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kiadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 51 861;
Hupfeld DEA (1925) tovÀbbi felv¢tel: Remington RLP 199ä16
12. Liszt, Ferenc: SOIR°E DE V IENNE. No. 4 (d'aprªs Fr. Schubert), V ALSE CAPRICE
DESZ-DöR . Hupfeld Phonola; Kat. Nr.: 12 187
Felv¢tel: (?), Lipcse; megjelent 1912 elûtt; tovÀbbi kadÀs: Hupfeld Animatic 88-er, Kat.
Nr.: 53 803; egy¢b g¢pzongora-bejÀtszÀs: Welte 496
III. Ampico-tekercsek:
1. DohnÀnyi, Ernû: HçROM ZONGORADARAB . Op. 23, No. 2, V ALSE I MPROMPTU. Ampico; Kat. Nr.: 59 431 H
Felv¢tel: 1926 (?); USA; tovÀbbi kiadÀs: Ampico 41 001 K, 100 525 (2); [a mü keletkez¢se:
1912]
2. DohnÀnyi, Ernû: HUMORESKEN IN FORM EINER SUITE. MARCHE. Op. 17, No. 1;
Ampico; Kat. Nr.: 59 721 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; tovÀbbi kiadÀs: Ampico 61 002 M; [a mü keletkez¢se: 1907]
tovÀbbi felv¢telek: Edison Bell EBä5675 (1936) hanglemez; koncertfelv¢tel (1959. III. 24.,
Tallahassee, Florida, USA)
3. DohnÀnyi, Ernû: W INTERREIGEN. Op. 13, SPHAERENMUSIK. Ampico; Kat.
Nr.: 59 683 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; tovÀbbi kiadÀs: Ampico 151 032 M; [a mü keletkez¢se: 1905]
tovÀbbi felv¢tel: (HMV) EMI ALP 1553/a hanglemez
4. DohnÀnyi, Ernû: N°GY RAPSZñDIA. Op. 11, No. 2; Ampico; Kat. Nr.: 59 973 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; tovÀbbi kiadÀs: Ampico 91 003 M, 100 525 (3); [a mü keletkez¢se:
1902ä03]
tovÀbbi felv¢telek: Remington RLP 199ä43 hanglemez; BBC (1956. X., London) hanglemez;
Everest SDBR 3061 (1960, New York) hanglemez
5. Schubert, Franz: MOMENT MUSICAL. Op. 94, No. 2; Ampico; Kat. Nr.: 61 063 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA
6. DohnÀnyi, Ernû: DER SCHLEIER DER PIERRETTE ä W ALTZ. Op. 18, No. 4a; Ampico;
Kat. Nr.: 63 141 G
Felv¢tel: 1926 (?), USA; tovÀbbi kiadÀs: Ampico 100 525 (1); [a mü keletkez¢se: 1908ä09]
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7. DohnÀnyi, Ernû: W INTERREIGEN. Op. 13, TOLLE GESSELLSCHAFT. Ampico; Kat.
Nr.: 63 321 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; [a mü keletkez¢se: 1905]
tovÀbbi felv¢tel: (HMV) EMI ALP 1553/a hanglemez
8. DohnÀnyi, Ernû: H çROM ZONGORADARAB . Op. 23, No. 1. Aria; Ampico; Kat.
Nr.: 64 033 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; [a mü keletkez¢se: 1912]
tovÀbbi felv¢tel: Everest SDBR 3061 (felv¢tel: 1960. I., New York) hanglemez
9. DohnÀnyi, Ernû: RURALIA HUNGARICA. Op. 32/a, No. 6; Ampico; Kat. Nr.: 64 573 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; [a mü keletkez¢se: 1923ä24]
tovÀbbi felv¢tel: (HMV) EMI ALP 1552 (felv¢tel: 1958) hanglemez
10. DohnÀnyi, Ernû: W INTERREIGEN. Op. 13, V ALSE AIMABLE. Ampico; Kat.
Nr.: 65 221 G
Felv¢tel: 1926 (?), USA; [a mü keletkez¢se: 1905]
tovÀbbi felv¢tel: (HMV) EMI ALP 1553/a hanglemez
11. DohnÀnyi, Ernû: K ONZERTETºD. Op. 28, No. 5; Ampico; Kat. Nr.: 65 591 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; [a mü keletkez¢se: 1916]
ÀtjÀtszÀs: Argo DA43 (London, 1966)
tovÀbbi felv¢tel: Everest SDBR 3061 (1960. I., New York)
12. Schubert, FranzäDohnÀnyi, Ernû: V ALSES NOBLES (D 969). Ampico; Kat.
Nr.: 67 013 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; [a mü keletkez¢se: 1920]
tovÀbbi felv¢tel: (HMV) EMI ALP 1553/b hanglemez
koncertfelv¢tel (1956. IV., Adams, Ohio)
13. DohnÀnyi, Ernû: RURALIA HUNGARICA. Op. 32/a, No. 2; Ampico; Kat.
Nr.: 68 411 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA; tovÀbbi kiadÀs: Ampico 61 002 M; [a mü keletkez¢se: 1923ä24]
14. Delibes, L¢oäDohnÀnyi, Ernû: COPP°LIA-KERINGý. Ampico; Kat. Nr.: 69 533 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA;
tovÀbbi felv¢tel: Gramophone HMV AN. 443 (1936) hanglemez
15. Brahms, JohannesäDohnÀnyi, Ernû: RONDO ALLA ZINGARESE. Ampico; Kat.
Nr.: 70 533 H
Felv¢tel: 1926 (?), USA
Szeretn¢m k´sz´netemet kifejezni Kiszely Deborah-nak, aki jelentûs segÁts¢get nyÃjtott ebben a munkÀban.
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CSAVARKULCSBALETT
BarÀtom, a m¢rn´k, sokakat zavarba hoz, ¢s ¢n ä mi tagadÀs ä nem is csodÀlkozom.
A mindennapi ¢letben oly sokat segÁtenek az eff¢le meghatÀrozÀsok: der¢k fickÂ, vagy:
igazi csudabogÀr, esetleg: finom Ãr. Az ember r´gt´n tudja, hÀnyadÀn Àll, ¢s az Ãj
ismerûs Ágy vagy Ãgy mÀr be is illeszkedett a t´bbi arc k´z¢. Peterrel azonban nem
ilyen egyszerü a helyzet. Azok az aprÂsÀgok, amik rendszerint ÃtbaigazÁtanak, ha meg
akarunk Át¢lni valakit, az û eset¢ben nem sokat segÁtenek. P¢ldÀul az ´lt´zk´d¢s. Ha
teszem azt, felvesz egy csinos, k¢tsoros ´lt´nyt a hozzÀ illû nyakkendûvel, cipûvel, Ãgy
n¢z ki, mint egy sz´kev¢ny lurkÂ, akit a mamÀja pr¢selt eff¢le dÁszbe. De hÃzzon csak
farmert ¢s kockÀs flanelinget, nyomban Ãgy fest, mint egy boldogtalan professzor, aki
ilyet¢n mimikrivel prÂbÀl elvegy¡lni a diÀkjai k´zt ä sikertelen¡l. Na ¢s a modora?
Nem udvariatlan Àm, sût! °ppen hogy a szertartÀsossÀg hatÀrÀt sÃrolja, utol¢rhetetlen
a hÀziasszonynak mondott cikornyÀs bÂkok ter¢n, ¢s sosem felejti el elûreengedni az
idûsebbeket ä de az aff¢le k¢rd¢seket, hogy àNa, hogy vagy ma reggelÊ, hajlamos meg
sem hallani, vagy ami m¢g rosszabb, komolyan venni, ¢s ûszint¢n vÀlaszolni rÀ. MondhatnÀm, csetlik-botlik a szabÀlyok k´z´tt, ahelyett, hogy amÃgy f¢lvÀllrÂl betartanÀ
ûket, mint mi mindannyian. HÀt persze hogy az emberek folyton tamÀskodnak, àkomolyan venni?Ê, àkinevetni?Ê, aztÀn marad a bizonytalansÀg.
ValÂszÁnüleg ¢n sem ismerem meg jobban, ha az ¢let nem sodor Ãjra meg Ãjra mell¢. Elûsz´r az elemiben, k¢sûbb az egyetemen, egy klubban, kongresszusokon, ahol
egymÀsba kapaszkodtunk: egy ismerûs arc az idegenek tenger¢ben. LassacskÀn igazodtam el rajta. AprÀnk¢nt fedeztem fel a tÀgas, rapszodikus Ázl¢ssel berendezett lakÀst, ahol rendszeresen cser¢lûdû barÀtnûivel lakott, a kedvenc kocsmÀjÀt, ¢teleit, soha el nem adott ¢s nagy sikert aratott tervrajzait. De ¢vek Âta voltunk barÀtok, mÀr
jÂcskÀn az egyetem utÀn, ¢s ¢n nem is sejtettem, titokban milyen szenved¢lynek hÂdol.
BarÀtsÀgunk egyik fontos ¢pÁtûk´ve volt a jÂ s´r irÀnti tisztelet. Peter maga is fûz´tt
seritalt h¢be-hÂba, de sokkal gyakrabban ruccantunk ki egy-egy kellemes csehÂba,
ahol az ember b¢k¢n elkortyolgat n¢hÀny Âra hosszat, snookerrel, besz¢lget¢ssel mÃlatva az idût. VÀrosunk szerencs¢re gazdag az eff¢le müint¢zetekben, ¢s mi ismert¡k
a szÁne-javÀt. Egy este becs´ngettem hozzÀ, hogy szokÀsos s´rtÃrÀnkra invitÀljam. Az
¢ppen aktuÀlis barÀtnû nyitott ajtÂt f¢s¡letlen¡l, rosszkedvüen, ¢s k´sz´n¢s helyett
csak Ãgy a vÀlla felett beordibÀlt a lakÀs m¢ly¢be: ä Tony van itt! Azt mondta, megbesz¢lt¢tek! ä Sarkon fordult, kicsit bizonytalan jÀrÀssal nekiiramodott, ¢s meg sem Àllt
egy masszÁv, s´t¢tbarna ajtÂig. Eml¢kezetem szerint m¢g sosem jÀrtam a m´g´ttes helyis¢gben, elk´nyveltem, hogy bizonyÀra amolyan lomtÀr, rumliszoba, ahovÀ nem szokÀs a vend¢get bevezetni.
A nû nekiÀllt d´r´mb´lni, ¢s mik´zben ´k´llel p¡f´lte az ajtÂt, kiabÀlt. ä Nem hallod? Tony van itt, a te barÀtod! A ti¢d, nem az eny¢m, hÀt gyere ki, hallod, gyere ki!
OdaÀt lapulÂs cs´nd honolt. Az asszony vÀrt egypÀr pillanatig, m¢g egyszer d¡h´sen belerÃgott az ajtÂba, ¢s elviharzott, ¢rz¢sem szerint egy konyakos- vagy boros¡veg
irÀnyÀban. °n pusztÀn az¢rt maradtam ott, mert a megr´k´ny´d¢stûl mozdulni sem
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bÁrtam. M¢g mielûtt ´sszeszedhettem volna magam, az ajtÂ r¢snyire nyÁlt, ¢s Peter
kukkantott ki aggodalmasan.
ä Elment? ä tudakolta idegesen, kapkodÂ pillantÀssal prÂbÀlva felm¢rni a helyzetet,
karon ragadott, ¢s berÀngatott a szobÀba.
ä Szervusz, Peter ä ny´gtem ki nagy nehezen. °pp megprÂbÀltam tÃljutni a fogadtatÀs zaklatott k´r¡lm¢nyein, de barÀtom lÀtvÀnya ÃjbÂl megz´kkentett. NarancssÀrga, foltos overallt viselt, amilyet a profi autÂszerelûk ¢s h¢tv¢gi kert- ¢s motormegszÀllottak szoktak. Sok pecs¢ttel: fest¢k-, ragasztÂ-, miegymÀs foltokkal. A haja is borzasztÂ
Àllapotban volt, lÀtszott, hogy t´bbsz´r is beletÃrt, an¢lk¡l hogy elûtte kezet mosott
volna. Gyorsan a szoba fel¢ fordultam, mert attÂl tartottam, hogy mÀr-mÀr becs¡lets¢rtû mÂdon bÀmulok rÀ, de amarra sem fogadott megnyugtatÂbb k¢p. A helyis¢gben mindenf¢le g¢pek Àlltak. GÂlyalÀbÃ, szitak´tûcsontÃ masinÀk, forgÂkkal, lapÀtokkal, kerekekkel, n¢hÀny befejezetlen¡l, mÀsok elemeikre szedve. Egy pillantÀs el¢g
volt, hogy lÀssam: hasznavehetetlen, funkciÂ n¢lk¡li szerkezetek. Csak nem kÁs¢rletezik Peter titokban valami perpetuum mobile-f¢le agyr¢mmel? Nyeltem egyet, ¢s erûvel visszafordultam fel¢, most mÀr az esetleges megszÀllottsÀg jeleit f¡rk¢szve rajta. ý
is engem figyelt, az arcÀn ´r´m, t¡relmetlens¢g.
ä No, mit szÂlsz hozzÀjuk? ä k¢rdezte b¡szk¢n. ä HÀt nem csodÀlatosak? Gyere,
megmutatom ûket mük´d¢s k´zben. ä Odatuszkolt egy szabÀlytalan gÃla alakÃ szerkezethez, ¢s gy´ng¢den megpaskolta. ä Ez itt p¢ldÀul: A balett-tÀncosnû.
Elûrehajolt, megnyomott egy gombot, mire a masina mozgÀsba lend¡lt. Legelûsz´r
egy aprÂcska bÀbra lettem figyelmes a g¢pezet csÃcsÀn. A kifejez¢s ugyan aligha helyes, hisz a figurÀcskÀnak nem volt megk¡l´nb´ztethetû keze, lÀba, vagy ha igen, hÀt
nem kellû szÀmÃ. Eg¢sz¢ben bÀbu volt m¢gis, t¡ll- ¢s selyemfodrokbÂl ÀllÂ ruhÀban,
ragyogÂ ¡vegdarabkÀkbÂl, f¢nylû r¢zdrÂtokbÂl ´sszemesterkedve. Ahogy ide-oda siklott, szÁnes celofÀnok szürte f¢nyfoltok vet¡ltek rÀ, dÁszei idûnk¢nt ´sszecsend¡ltek.
K´zelebb hajoltam, hogy lÀssam, mi mozgatja. Tekintetemmel k´vettem a tagjaihoz
futÂ huzalokat, ahogy lejjebb fogaskerekekhez, sÁnekhez r´gz¡ltek, mÁg ezek Ãjabb
csavarokhoz, csuklÂkhoz, bonyolult, alig ÀtlÀthatÂ rendszerben. Egyvalami tünt fel.
Ahogy egyre m¢lyebb szinteket vettem szem¡gyre, az alkatr¢szek mind nagyobbakkÀ,
durvÀbb kidolgozÀsÃakkÀ vÀltak, a fel¡letek egyenetlenebbekk¢, itt-ott rozsda borÁtotta a f¢met. A legalsÂ szintek mük´d¢s k´zben halkan, gy´tr´tten csikordultak, m¢gis idûnk¢nt ÀthallhatÂ volt ezeken a neszeken a fenti figurÀcska csilingel¢se. Felegyenesedtem, hÀtral¢ptem, talÀn mert a kÁnlÂdÂ hangok elszomorÁtottak, ¢s ebbûl a sz´gbûl hirtelen Ãgy tünt, hogy k¢t alakot lÀtok, egy robotra kÀrhoztatott ÂriÀsit ¢s egy
aprÂcska lebegût.
Lehunytam a szemem, ¢s amikor kinyitottam, a kÀprÀzat eloszlott, egy g¢p Àllt
elûttem.
Peter eg¢sz idû alatt fesz¡lten figyelt, ¢s most nem t¡rtûztette magÀt tovÀbb.
ä Na, na?! HÀt nem gy´ny´rü? ä kukor¢kolta.
Gy´ny´rü?! Ha magamnak kell kifejez¢st keresnem, biztos, hogy nem ezt vÀlasztom, de akkor vÀratlanul egyet¢rtettem.
ä De, igen, az. Lenyüg´zû. ä M¢g mindig meg voltam h´kkenve. Hogy Peter nem
a perpetuum mobil¢t hajszolja, az most mÀr vilÀgos volt, de ez az Ãj, eddig nem sejtett
szenved¢lye elk¢pesztett. Az pedig, hogy Ágy, egyik pillanatrÂl a mÀsikra avatott totÀlisan a bizalmÀba, zavarba hozott. ý mindezt nem vette ¢szre. TovÀbbvezetett, az egyik
g¢pezetet ä àszerkentyütÊ, ahogy û nevezte ä mutogatta a mÀsik utÀn. AnyÀm: egy totyakos fajansz teÀskanna ´bl¢be rendezett mobil babaszoba ä csupa puha barna, a sa-
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rokban egy megviselt partic¢dulÀval. KommunikÀciÂ: r¢z vÁzvezet¢kekbûl csavart agytekerv¢nyek, ezer egymÀst keresztezû drÂtpÀlya, maroknyi repkedû mül¢gy kever¢ke.
T´megtermel¢s: Mozart szelÁd tekintete kÂcos magnÂszalagokbÂl tornyozott parÂka alÂl
n¢zett rÀm. Kibernetika, RomlÀs; ¢s szÀmtalan KompozÁciÂ. Ami mindegyik¡kben k´z´s
volt, a mozgÀs ¢s a k¡l´nb´zû z´rejek, hangok, zenet´red¢kek, amik mindig Ãj tartalmakat fedtek fel.
V¢g¡l visszaterelt a szoba k´zep¢re egy szemmel lÀthatÂan befejezetlen darabhoz.
Bonyolult, k¡l´nb´zû Ávü spirÀlok, lÀgyan lejtû f¢mgerincek alkottÀk a szerkezet vÀzÀt.
Egy-egy csigavonalrÂl elmosÂdott ÃjsÀgdarabkÀk, hajszÀlv¢kony fÂlialemezek lengedeztek. A talapzat mellett egy nagy tÀlcÀn tovÀbbi papÁrszeletek, selyemcsÁkok hevertek, egy lÀbosban valami zavaros l¢ l´ty´g´tt. Peter odahajolt a g¢pezethez, ¢s egy fogantyÃ segÁts¢g¢vel elindÁtotta. A spirÀlok forogtak, a f¢mgerincek lassÃ hullÀmmozgÀsba kezdtek. Minden Áv, minden vonal mintha lefele tartott volna, a levegût bet´lt´tte a k¡l´nb´zû f¡ggel¢kek bÀnatos suhogÀsa. MegÀllÁtotta a szerkezetet, ¢s izgatottan hozzÀm fordult: ä M¢g nem t´k¢letes... de azt hiszem, hm, igen, elkaptam. Figyelj
csak! ä Felragadott n¢hÀnyat a szerteheverû ÃjsÀgpapÁr-leffentyükbûl, ¢s megrÀzta
ûket, egyiket a mÀsik utÀn. ä Hallod? ä k¢rdezte s¡rgetûen ä, hallod?!
Nem tudtam, mit kellett volna hallanom, zavaromban elûrenyÃltam, mintha a tapintÀs segÁthetne, ¢s kimondtam, ami ¢ppen az eszembe jutott. ä Ezek, iz¢, nem egyformÀk, ugye, az egyik... kem¢nyebb?
Felragyogott. ä Igen, igen, az egyiket t´m¢nyebb oldatba Àztattam, de nem hallod,
mÀsk¢pp zizeg. ä öjra megrÀzta a mintÀkat.
M¢g mindig nem tudtam k¡l´nbs¢get felfedezni a k¢t hang k´z´tt, de nem akartam
kedv¢t szegni, bÂlintottam. Ennyi el¢g is volt. Lelkes magyarÀzatba fogott a k¡l´nb´zû
mÂdon preparÀlt papÁr-, selyem-, fÂliadarabok hangjÀrÂl, besz¢d k´zben hol ezt, hol
azt kapta fel, ¢s lelkesen megsuhogtatta. V¢kony, inas alakjÀn majdhogynem lÀngot
vetett a narancs overall, kapkodÂ, hirtelen mozdulatai nem n¢lk¡l´zt¢k a komikumot.
N¢hÀny pillanatig maga is felhÃzhatÂ jÀt¢knak lÀtszott, a hegyes orrÃ, lakkozott hajÃ
Pinocchio felnûttvÀltozatÀnak. Lenyüg´zve figyeltem. No nem a k¡l´nb´zû z´rejekre,
melyek szÀmomra oly egyformÀnak tüntek, hanem rÀ. PapÁrfecnit rÀzogatva, ujjongva, hebehurgyÀn is megmaradt m¢rn´knek, minden m´g´tt ¢rzûd´tt a kÁs¢rletezûkedv, de a tervszerüs¢g is.
Ettûl a naptÂl rendszertelen idûk´z´kben telefonÀlt, vÀltozatos szÂviccekkel invitÀlva àszerkentyü-sztÀrparÀd¢ra, hÀz-büvn¢zûbeÊ, hogy legÃjabb masinÀit megmutassa, ¢s ¢n mindig ´r´mmel mentem. TalÀn egy biolÂgus ¢lvezheti hasonlÂk¢ppen egy
hangyaboly vagy egy f¢szekrakÂ madÀr tev¢kenys¢g¢t, ahogy az ¢n m¢rn´klelkem
kedv¢t lelte ezekben a lÀtogatÀsokban. Azt hiszem, ez az ¢rz¢s vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy ¢vekkel k¢sûbb k´lcs´nk¢rjem egyik alkotÀsÀt, ¢s ezzel akaratlanul is
megvÀltoztassak valamit mindkettûnk ¢let¢ben.
A diÀkjaim kezdt¢k az eg¢szet. KiÀllÁtÀst akartak szervezni, aff¢le szakmÀk k´z´tti
happeninget, ahovÀ az ¢pÁt¢szek, g¢p¢szm¢rn´k´k, formatervezûk, reklÀmgrafikusok stb. hozhatnÀk el terveiket, makettjeiket, mindenki, aki ebben a felkavarodott vilÀgban h¢tk´znapjaink technikÀjÀt ¢s eszt¢tikÀjÀt alakÁtja. A professzori karbÂl is felk¢rtek n¢hÀny v¢dn´k´t ä mÀr ahogy szokÀs ä, Ágy cs´ppentem bele vagy pontosabban
mer¡ltem f¡lig az eg¢szbe.
A rendezv¢ny az egyetem klasszicista stÁlusÃ fû¢p¡let¢ben kapott helyet. A bel¢pû
szinte r´gt´n egy tizenk¢t m¢ter Àtm¢rûjü sz¡rke mÀrvÀnyterembe jutott, innen indult a m¢ltÂsÀgteljes, k¢tkarÃ l¢pcsûsor, ide torkolltak a sz¢les folyosÂk, ahol a kivÀ-

736

ã

L´vey: Csavarkulcsbalett

lasztott müveket akartuk elhelyezni. A k´r alakÃ t¢r a szimmetrikusan csavarodÂ l¢pcsûvel, a folyosÂkezdetek boltÁveivel magÀban is impozÀns volt, ugyanakkor ¢ppen a
szigorÃ szerkezeti sz¢ps¢g, egyensÃly miatt kiÀllÁtÀsi t¢rnek igen nehezen hasznosÁthatÂ. ögy gondoltuk, a k´z¢ppontba helyezett egy, egyetlenegy tÀrgy lenne ide valÂ.
Csakhogy milyen tÀrgy?
Az elm¢letet persze k´nnyü volt felÀllÁtani. àMellbevÀgÂÊ, àfejezze ki a kiÀllÁtÀs ´tlet¢tÊ, àt¡kr´zze szellemis¢g¢tÊ. Mik´zben repkedtek a frÀzisok, ajÀnlatok mer¡ltek
fel ¢s r´gt´n el, elûttem minduntalan felmer¡lt A balett-tÀncosnû csillogÂ figurÀja ¢s az
ût mozgatÂ, k´zszeml¢re tett kerekek, karok rendszere, funkciÂeszt¢tika, amiben Peter szerkentyüinek szÀmomra egyed¡lÀllÂ sz¢ps¢ge rejlett.
Hosszas rÀbesz¢l¢semre beleegyezett, hogy k´cs´nvegyem ¢s a k´vetkezû bizottsÀgi
¡l¢sen bemutassam. A hatÀs els´prû volt. Mindenki àvalami ilyesmire gondoltÊ, àmintha mÀr lÀtta volna, csak nem jut esz¢be, hol...Ê stb. stb.
Ami azt illeti, jÂval nehezebb volt az û enged¢ly¢t kicsikarni, mint a bizottsÀg beleegyez¢s¢t megszerezni, ¢s ¢n Ãgy gondoltam, meg¢rtem. Mind ez idÀig egy-k¢t barÀtjÀn ¢s persze barÀtnûin kÁv¡l alig tudott valaki errûl a kedvtel¢s¢rûl, ¢s most rajta¡t¢sszerüen egy kiÀllÁtÀs cÁmerpajzsÀvÀ kÁvÀnjuk tenni egyik munkÀjÀt.
V¢g¡l Ãgy siker¡lt rÀvennem, hogy megÁg¢rtem, nev¢nek csak a kezdûbetüi ¢s a
szobor cÁme szerepel majd a talapzaton, sem a katalÂgusban, sem mÀshol nem emlÁtj¡k
a szem¢ly¢t. Nem hittem volna, hogy a titoktartÀs neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik majd, de a
megnyitÂ pillanatÀtÂl sokan ¢s sokf¢lek¢ppen ¢rdeklûdtek a g¢p ¢s tervezûje irÀnt.
Egyszerü, fellelkes¡lt lÀtogatÂk, diÀkok, ÃjsÀgÁrÂk, de akadt k´zt¡k mükritikus ¢s
amatûr mügyüjtû is. Nem rajtam mÃlt, hogy amit Ág¢rtem, v¢g¡l is nem tudtam megtartani.
A kiÀllÁtÀs ´t´dik napjÀn, valÂszÁnüleg a konstans ig¢nybev¢teltûl, hiszen Peter szerkentyüje nem arra k¢sz¡lt, hogy napi nyolc ÂrÀn kereszt¡l, n¢hÀny perces pihenûkkel
folyamatosan mozogjon ä valami kattant, a balerina megmerevedett, csak az alsÂ r¢giÂk surrogtak ¢s nyikorogtak bÀnatosan. Amilyen pech¡nk volt, ¢ppen aznap d¢lutÀnra jelentette be magÀt a legkedveltebb helyi adÂ stÀbja ä müsoruk komoly reklÀmot jelentett a kiÀllÁtÀsnak a hÀtral¢vû n¢hÀny napra.
Rohantam a telefonhoz, ¢s hÁvtam Petert. Amikor meg¢rkezett, mindk¢t kez¢ben
ÂriÀsi, ¡t´tt-kopott szerszÀmlÀdÀval, olyan k¢pet vÀgott, mint egy kritikus müt¢tre k¢sz¡lû seb¢sz, ¢s k´r¡lbel¡l olyan l¢gk´r is fogadta. A jelenet ellenÀllhatatlanul birizgÀlta a humor¢rz¢kemet. BarÀtom nem ¢ppen magas termetü, aznap pedig valami
hivatalos megbesz¢l¢srûl ¢rkezhetett. L´ty´g´tt rajta az ´lt´ny, nyakkendûje f¢lrecsÃszott, hegyeske orrÀt elûreszegezte, mintha mÀr a levegûbûl meg szeretn¢ szagolni,
mi baj ¢rte szeretett szerkentyüj¢t. A helyszÁnen csak Ãgy ny¡zsg´tt a sok magasan
k¢pzett müszaki, m¢rn´k, mindenki hozzÀ¢rtûbbnek lÀtszott, mint û, ¢s m¢gis, senki
sem mert semmihez hozzÀnyÃlni, valamennyien ût lest¡k babonÀs tisztelettel.
Peter felgyürte az ingujjÀt, lehajolt, lazÁtott, kivett, hÃzgÀlt, betett, majd Âvatosan,
szinte gyeng¢den meg¢rintette az indÁtÂgombot. Megcs´rrentek az ¡vegkacatok, a figura megmozdult, ¢s mintha adott jelre, ugyanabban a pillanatban benyomultak a
t¢v¢sek. Peternek ideje sem volt elrejtûzni. Ahogy megpillantotta az Ãjonnan j´tteket,
nekilend¡lt, majd szinte l¢p¢s k´zben fordult vissza a hajÂkoffernyi szerszÀm¢rt, hogy
a k¢t roppant bûr´nd´t vonszolva prÂbÀljon menek¡lni, mint ¡gyefogyott, rajtakapott bet´rû.
Ha nyugton marad, vagy k´zli, hogy û szerelte meg a mobilt, ¢s csendben od¢bbÀll,
valÂszÁnüleg b¢k¢n hagyjÀk. így azonban, mint a reflektorral szemben¢zû r¢m¡lt
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nyÃl, kihÁvta maga ellen a v¢gzetet. A v¢gzetet ezÃttal is ä mikor nem? ä egy nû testesÁtette meg. Egy riporternû, aki mÀr korÀbban is jÀrt a kiÀllÁtÀson. A sebesen pergû
k¢rd¢sekre barÀtom elûbb a legnagyobb zavarban bemutatkozott, aztÀn bevallotta,
hogy igen, û, ¢s otthon m¢g t´bb is... A kamera ¢s az asszony tovÀbbsiklott, Peter pedig
megk´nnyebb¡lten elszelelt, de ez a pÀr perc el¢g volt, hogy kiragadja ût az ismeretlens¢g fedez¢k¢bûl. Elûsz´r Ãgy lÀtszott, nem t´rt¢nt semmi helyrehozhatatlan. A müsor utÀn pÀr nappal azonban jelentkezett az a kritikus, aki egyszer mÀr megprÂbÀlta
kiszedni belûlem a g¢p eredet¢t. Egy este simÀn becs´ngetett Peterhez, arra k¢rte,
mutassa meg neki a t´bbi szerkentyüt is. ñrÀkat t´lt´tt a mühelyben, el volt ragadtatva, ¢s v¢g¡l kik´ny´r´gte, hogy n¢hÀny fotÂt k¢szÁthessen.
A cikk, ami pÀr h¢ttel k¢sûbb jelent meg a Guardian k¢pzûmüv¢szeti mell¢klet¢nek
cÁmoldalÀn ä Z´rej-zene, csavarkulcsbalett, egy fantasztikus Ág¢ret cÁmmel ä mindkettûnket
mellbe vÀgott. BÀr az ÁrÀsmü tele volt szÀmomra em¢szthetetlen elemz¢sekkel ¢s ismeretlen nevekkel, az¢rt volt n¢hÀny k´z¢rthetû szÂ is, amelybûl kider¡lt, hogy a szerzû szerint Peter nem egyszerüen tehets¢ges, hanem àûstehets¢gÊ, aki àÃj minûs¢get
teremtett a lÀtvÀny-zene-mozgÀs kombinÀciÂjÀbanÊ, àegyszerre ultramodern ¢s hagyomÀnyosÊ, àk´z¢rthetû ¢s absztraktÊ. A riporternû is Ãjra jelentkezett, hogy r´vid
portr¢t k¢szÁtsen egy sz¢lsûs¢ges müv¢szeti irÀnyzatokat, k¡l´nc alkotÂkat bemutatÂ
magazinmüsornak. A tÁzperces filmet Àtvette az egyik orszÀgos hÀlÂzat is, Petert egyik
pillanatrÂl a mÀsikra vadidegen emberek rohantÀk meg. Egy belvÀrosi, kicsi, de jÂ
nevü gal¢ria aukciÂval egybek´t´tt kiÀllÁtÀst rendezett a szerkentyüibûl. Amennyiben
az ÃjsÀgok nem tÃloztak, Peter t´bbet kapott egy g¢p¢rt, mint a f¢l¢vi fizet¢se az egyetemen. Mindezekrûl az esem¢nyekrûl magam is csak a sajtÂbÂl ¢rtes¡ltem.
Ha meggondoljuk, hogy a lavina elindÁtÀsÀban milyen jelent¢keny ä bÀr v¢letlen ä
szerepem volt, Ágy visszatekintve furcsa, hogy mennyire kimaradtam az azt k´vetû esem¢nyekbûl ä korÀntsem v¢letlen¡l. Nem mondhatom, hogy Peter lett volna az, aki
megvÀltozott. A dolgok vÀltoztak k´r¡l´tte, ¢s ezekkel a vÀltozÀsokkal nem tudtam
mit kezdeni. HosszÃ hÂnapok teltek el, mire rÀszÀntam magam, hogy becs´ngessek
hozzÀ, Ãgy, mint r¢gen.
Az ¢ppen aktuÀlis barÀtnû nyitott ajtÂt. K´lcs´n´s udvarias ¡dv´zl¢sek utÀn lÀbujjhegyen a nagy s´t¢tbarna ajtÂhoz vezetett ä ¢s nem tudom, lehet-e ujjhegyen kopogni,
mindenesetre igen halkan, finoman bekopogtatott.
ä Peter, Peter, drÀgÀm, Tony van itt, a barÀtod, azt mondja, megbesz¢lt¢tek.
Fogalmam sincs, hogyan hallhatta meg ezt a pianissimÂt, hacsak nem f¡l¢t az ajtÂhoz tapasztva vÀrakozott ä de meghallotta. Az ajtÂ r¢sre tÀgult, Peter kicsusszant rajta,
azzal a mozdulattal, ahogy a kilincset elengedte, mÀr zakÂba is bÃjt, ¢s szinte hÃzott
magÀval az utcÀra. Elsurrantunk t´rzshely¡nk hÁvogatÂ ajtaja elûtt, v¢gigloholtunk
t´bb g´rbe utcÀcskÀn, mÁg v¢g¡l beest¡nk egy ismeretlen kocsmÀba. TÀrsalgÀsunk
eleinte teljesen egyoldalÃ volt, m¢gpedig r¢szemrûl. Peter folyamatosan engem besz¢ltetett, mintha nem lenne ¢rdekesebb t¢ma, mint az anyÂsom epebÀntalmai. TÃl
voltunk mÀr a harmadik s´r´n, mikor v¢gre ¢n is megkockÀztattam egy Àrtatlan àhogy
vagyÊ-ot. A hatÀs els´prû volt. Mintha Peter egyik pillanatrÂl a mÀsikra szabadon engedte volna eddig feszes kordÀban tartott arcizmait, s azok bosszÃbÂl a fegyelmez¢s¢rt
sz¢t akarnÀk t¢pni a vonÀsait. Egy vehemens izmocska a szemh¢jÀt rÀngatta, egy mÀsik valÂsÀggal felcs¢v¢lte a szÀja sz´glet¢t. Szavai szinte szelÁdek voltak a lÀtvÀnyhoz
k¢pest.
ä Romokban ä suttogta ä, t´rmel¢kben.
ä De, de hÀt mi baj van? ä hebegtem. ä Azt hittem, minden rendben. ögy ¢rtem,
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sosem voltÀl m¢g ilyen sikeres... Biztosan jÂ ¢rz¢s, hogy ennyi ¢v utÀn... ä megakadtam.
Nem n¢zett rÀm, ÀdÀzul taszigatta az Àrtatlan s´r´skorsÂt, ¢s a fogai k´z´tt sziszegte: ä BÀrcsak elfelejthetn¢k mindent, mindent, ami az elmÃlt ¢vben t´rt¢nt...
ä De, de hÀt mi¢rt?
M¢g mindig a s´r´skorsÂt bÀmulta, szÀjÀt beharapta, mint aki csak az¢rt sem besz¢l.
ä Ne marhÀskodj mÀr ä f´rmedtem rÀ ä, ezer ¢ve vagyunk barÀtok, ny´gd ki, ¢s
k¢sz.
Lehunyta a szem¢t. Az eddig vitustÀncot jÀrÂ izmok elernyedtek, mintha v¢gtelen
fÀradtsÀg b¢nÁtanÀ ûket, Peternek m¢g a szÀja is alig mozdult, mik´zben besz¢lt. ä
Amikor az eg¢sz elkezdûd´tt A balett-tÀncosnûvel, elûsz´r nem ¢reztem mÀst, mint hogy
tÀrsakat talÀltam. Tudod, hogy van az, az ember legt´bb ismerûse nem jut tovÀbb egy
vÀllon veregetû megjegyz¢sn¢l: àSzÂval te olyan iz¢ket csinÀlsz, mi? AztÀn mik ezek,
meg tudod mondani?Ê De akiket a kiÀllÁtÀs utÀn ismertem meg, nemcsak eln¢zik ezt
a hÂbortomat ä itt rÀm n¢zett, ¢s mi tagadÀs, ¢n r´gt´n a cipûmre ä, hanem ¢ppen
megbecs¡lnek ¢rte. Euforikus ¢rz¢s volt, mintha hirtelen talÀlnÀl egy biztonsÀgos zugot a vilÀgban. De nem voltam ¢n ennyire Àrtatlan. Elkapott a hiÃsÀg. °lveztem, hogy
¢n, a kÁv¡lrûl j´tt, ennyire megh´kkentem ûket. Belementem a k¡l´nf¢le vitÀkba, ellesett, f¢lig ¢rtett szavakkal zsonglûrk´dtem, ¢s pokoli jÂl szÂrakoztam azon, hogy senki nem veszi ¢szre, hogy àezekÊ mindent komolyan vesznek. AztÀn egyszer megijedtem. Valaki a MagÀny IäII-t elemezte. Eml¢kszel rÀ?
ä De m¢g mennyire. ä A MagÀny I volt az a lejtûs f¢mgerincekbûl ¢s bÀnatosan suhogÂ
papÁrdarabkÀkbÂl ÀllÂ kompozÁciÂ, ahol elûsz´r figyelhettem meg Peter kÁs¢rletezûi
eksztÀzisÀt. A MagÀny II pedig egy t´ppedt, t´redezett agyagkolonc, amihez eg¢szen
k´zel kellett hajolni, hogy az ember megsejtse a bel¡lrûl szivÀrgÂ reszelûs hangokat.
ä °n eredetileg csak arra gondoltam, hogy a nagybetüs MagÀny: Zarathustra, Keresztelû Szent JÀnos meg a t´bbiek, olyan fennk´lt ä a valÂdi pedig, tudod, hogy minden este egy ¡res lakÀsba nyitsz be, milyen mocskosul ¢rdektelen ¢s nyomasztÂ ä semmi t´bbre. De az a pasas csak besz¢lt, besz¢lt, mÀr a kollektÁv tudatalatti elemz¢s¢n¢l
tartott, olyan emberekhez hasonlÁtott, akikkel ¢n m¢g csak egy napon sem mern¢m
emlÁteni magam, ¢s akkor egyszerre k¢s Àllt a gyomromba. Valahogy arra gondoltam,
hogy meddig? ögy ¢rtem, meddig lehet jÀtszani ezt a kom¢diÀt? Meddig fogjÀk ezek
az emberek elhinni, hogy mindez tudatos tervez¢s eredm¢nye, mikor veszik ¢szre,
hogy egy kÂkler vagyok, hogy az eszk´zeim v¢letlenszerüek? Amikor ¢n elk¢sz¡l´k
egy szerkentyüvel, ÀltalÀban lÀtom: Aha, ez pont olyan, mint X. Y.-nÀl, vagy: hmmm,
ezt W. ZS. mÀr megcsinÀlta egyszer, ¢s egy kicsit jobban. Nem tudom elhinni, hogy
ezt mÀs ne vegye ¢szre. Hazamentem. MÀr reggel elhatÀroztam, hogy belefogok egy
Ãjabb szerkentyübe. Egy ideje mÀr minden idegesÁtett munka k´zben, ez¢rt k¡l´n
elint¢ztem, hogy aznap senki se zavarjon. NekiÀlltam v¢giggondolni, hogy mit akarok
kifejezni, hogy milyen szÁnek, fel¡letek, hangok j´hetnek szÂba, igyekeztem az eg¢szet
elûre megtervezni, aztÀn ´sszerakni ä de nem siker¡lt. Egyszerüen nem kelt ¢letre,
¢rted? AztÀn arra gondoltam, hogy talÀn csak ¢n lÀtom Ágy. Megmutattam Paolo
Couproninak. Tudod, az a k´pc´s kis alak, gal¢riÀja van. Nagyon Ãriember volt, nagyon elk´telezett, de ugyanazt elemezte, amit ¢n ¢reztem. Amikor elment, addig rugdostam azt a rohadt szerkentyüt, amÁg darabokra nem esett. De utÀna, miutÀn sz¢trugdaltam, mÀr v¢gk¢pp nem volt mit csinÀlnom. Nem volt kedvem belefogni egy
mÀsikba, ¢s azÂta sem, egyÀltalÀn. Valami persze mük´dik bennem... Valami l¢trehozta azokat a g¢peket, de e f´l´tt az iz¢ f´l´tt nekem nincs hatalmam. Beindul ¢s
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leÀll, ahogy û akarja, f¡ggetlen¡l tûlem, ¢s hogy fejlûdik vagy t´nkremegy, ahhoz sincs
k´z´m. Mintha egy leforrasztott dobozÃ automatÀt k¢ne irÀnyÁtanom ä sehol egy
gomb, egy ellenûrzû k¢pernyû ä csak a v¢gterm¢k.
Peter s´re elfogyott, ¢s ¢n g¢piesen el¢ toltam a sajÀt poharamat. Szerintem ¢szre
sem vette a cser¢t. Egy Ãjabb hosszÃ korty utÀn folytatta.
ä RÀadÀsul ¢szre sem vettem, hogy mennyire a hatalmÀba kerÁtett ez az eg¢sz. Ez
a rohadt virbli Àtrendezte az ¢letemet, m¢g mielûtt felfigyeltem volna rÀ. MÀsk¢pp
viselkednek velem a munkahelyemen, mÀsk¢pp besz¢l hozzÀm a tulajdon szeretûm,
mÀsnak lÀtnak a barÀtaim... Te mi¢rt nem j´tt¢l korÀbban s´r´zni, de ha te nem j´tt¢l,
mi¢rt nem hÁvtalak ¢n? HozzÀszoktam, hogy sok p¢nzt keresek, hozzÀszoktam, hogy
valaki vagyok, vagy legalÀbbis annak ¢rzem magam... öristen, m¢g kifogÀsnak is felhasznÀltam: Lehet, hogy ¢n nem tudok f¡vet nyÁrni, de ki tud olyan szerkentyüt csinÀlni, mint ¢n? °s most reccs ä bumm, az eg¢sz leÀllt, k¢sz, v¢ge.
Hallgattam, ¡gyetlen¡l, zavarban. Ha Peter a szerkentyügyÀrtÀssal nem boldogult,
nekem a megfelelû vÀlaszok kiagyalÀsa okozott mindig gondot. TalÀn vigasztalnom
kellett volna, hogy ez aff¢le alkotÂi hullÀmv´lgy, ¢ppen ez mutatja, hogy m¢giscsak
tehets¢ges... vagy azt, hogy hiszen û k¢pzeli csak az eg¢szet.
Ehelyett hÀtba vÀgtam, megp´ck´ltem idûk´zben ki¡r¡lt sajÀt korsÂmat, ¢s azt
mondtam: ä Ezek szerint mostanÀban bûven van idûd s´r´zni. Gyere, menj¡nk vissza
a K¢k SapkÀba. Itt nem Àrulnak sÂs stanglit, ¢s a csaposlÀny is egy vÀnyadt macska.
Nem nevetett, de legalÀbb elmosolyodott. çtballagtunk a t´rzshely¡nkre, ahol r´gt´n belebotlottunk pÀr ismerûsbe, ¢s az est¢t biliÀrddal ¢s c¢lba dobÀssal ¡t´tt¡k
agyon. Nem ment neki Ãgy, mint r¢gen, lÀtszott, hogy kij´tt a gyakorlatbÂl, de mindent ´sszevetve eg¢sz rendes este kerekedett belûle. EzutÀn megint gyakrabban ruccantunk ki egy¡tt. S´r´zt¡nk, snookerezt¡nk, dumÀltunk. ArrÂl, hogy Ãj fûn´k´t kapok, hogy Petert megbÁztÀk valami lepra irodahÀz tervez¢s¢vel, hogy a legutÂbbi barÀtnû sem vÀlt be ä de soha, egyetlen szÂval sem a szerkentyükrûl vagy a magasabb
müv¢szetrûl.
Ez¢rt aztÀn jÂcskÀn meglepûdtem, amikor egy este csengett a telefon.
àSzerkentyüszerelû, fel¡lvizsgÀlÂ ¢s helybenhagyÂ hivatal?Ê ä k¢rdezte egy rekedt,
ismeretlen f¢rfihang. MÀr ¢ppen rÀvÀgtam volna, hogy nem, amikor kapcsoltam,
ugyanakkor, amikor a hallgatÂbÂl dobhÀrtyarepesztû vihogÀs robbant ki. HÀt persze
hogy û az, m¢gis, kire szÀmÁtottam. Befejezett egy Ãj szerkentyüt, ebben a pillanatban,
¢s azonnal, halad¢ktalanul, r´gt´n meg kell n¢znem. J´jjek mÀr, ne k¢ressem magam.
Nem volt idûm cs´ngetni. ValÂszÁnüleg az ablakbÂl figyelte, hogy ¢rkezem, a nyitott
ajtÂban vÀrt, ¢s egyenesen a belsû szobÀba vonszolt a bemutatÀsra vÀrÂ darab el¢.
A mÀrvÀnyutÀnzatÃ talapzaton sz´gletes, aranycirÀdÀs betük hirdett¢k a cÁmet:
Müv¢szet. °s ezen a g´r´g oszlopfûszerü alapon terpeszkedett, rogyadozott, mÀr-mÀr
lefolyt rÂla egy iromba, sz¡rke, alaktalan alak.
K´rvonalaiban egy pillanatra BuddhÀra eml¢keztetett, elefÀntfejjel, de r´gt´n el
is sz¢gyelltem magam az asszociÀciÂ¢rt, aztÀn a vurstli c¢lba dobÂs figurÀit juttatta
eszembe, csupa vastag kar, comb. A fel¡lete varacskos volt, egyenetlen, a gyomra hely¢n pedig egy nagy, ÀtlÀtszÂ henger forgott, tele gyanÃs k¡llemü t´rmel¢kkel. K¢ts¢gtelen¡l k´z´ns¢ges volt, m¢gis akadt benne valami a term¢szeti n¢pek szobrainak
bÀjÀbÂl. Mik´zben meredten bÀmultam, rÀd´bbentem, mi¢rt jutott eszembe a vurstli.
Az eg¢sz alak papÁrmas¢bÂl volt, m¢ghozzÀ hÀzi gyÀrtmÀnyÃ masszÀbÂl, csirizbe Àztatott ÃjsÀgpapÁr egymÀsra tapasztott r¢tegeibûl. Ha az ember el¢g k´zel hajolt, kivehetûv¢ vÀltak az egyes betük, hasÀbok. Meg¡t´tte a szememet egy szÂ: àcsavarkulcs-
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balettÊ. M¢g k´zelebb hajoltam, szinte odanyomtam az orromat, ¢s tovÀbb b´ng¢sztem. Igen, a bÀlvÀny felszÁn¢t minden¡tt Peter munkÀit m¢ltatÂ cikkek borÁtottÀk, maszatosan, meggyürve. Ahogy betüzgettem m¢g mindig a felfedez¢s hatÀsa alatt, egyszerre Ãjabb megrÀzkÂdtatÀs ¢rt. NagyjÀbÂl ott, ahol a kolosszus k´ld´ke lehetett,
mÀsfajta papÁr foltja vonzotta a szememet. Egy csekk volt az, amennyire meg tudtam
ÀllapÁtani, egy eredeti, bevÀltatlan csekk, huszon´tezer fontrÂl... Az ¢pp beszÁvott levegû bennem szorult. M¢g mielûtt magamhoz t¢rhettem volna, Peter elindÁtotta a
szerkezetet. A figura hasÀba be¢pÁtett dob forogni kezdett, ¢s a t´rmel¢kdarabokbÂl
egyszerre fel- ¢s Ãjra elmer¡ltek kivehetû r¢szletek: a Szent P¢ter-bazilika kupolÀja,
DÀvid kecsesen megroggyantott hÂszÁn t¢rde, egy sÀpadt homlok ¢s beesett szempÀr
egy n¢metalf´ldi madonnÀbÂl. Halk, a dob tartalmÀhoz hasonlÂan ´sszevissza hÀnyt
zenefoszlÀnyok hallatszottak: orgona- ¢s csengettyüszÂ, fa ¡tûhangszerek, afrikai dobok hangja, ¢s az egyvelegbûl ki¢rzûdû ritmusra maga a bÀbu is megmozdult, elûreoldalra d¡l´ng¢lt, illegette magÀt.
ä Na, hogy tetszik? ä barÀtom izgatottan szorongatta a karomat.
Megint egyszer nem tudtam mit mondani. A szerkentyübûl ä lehet-e egyÀltalÀn Ágy
nevezni ä pont az hiÀnyzott, amit annyira szerettem Peter elûzû masinÀiban: a funkciÂ
formÀvÀ l¢nyeg¡l¢se. M¢gis, ha nem hasonlÁtottam a korÀbbi szerkezetekhez, csak Ãgy
magÀban n¢ztem, be kellett vallanom, hogy tetszik. ObszcenitÀsa csiklandozta a humor¢rz¢kemet, ¢s v¢g¡l is ez segÁtett ki. Hangosan felnevettem, inkÀbb r´h´gtem,
mint r¢gen, kamaszkoromban, ¢s Peter velem nevetett. AztÀn a csekkre t¢vedt a tekintetem, ¢s elkomolyodtam. Egy ujjal, Âvatosan meg¢rintettem a bÀlvÀny hasÀt, ¢s
Peterre n¢ztem. Nem kellett feltennem a k¢rd¢st, magÀtÂl vÀlaszolt rÀ.
ä Igen, eredeti. A balett-tÀncosnû¢rt ajÀnlottÀk fel.
ä De, de hÀt hogy tehetted?
ä MuszÀj volt. Mondjuk Ãgy, hogy vez¢rÀldozat ä a vÀllÀt vonogatta, megprÂbÀlt
k´z´ny´snek lÀtszani. ä A rohadt ¢letbe! Elv¢gre egy p¢nzkeresû foglalkozÀsom mÀr
van. JÂ, nem telik luxusjachtra, de hÀt soha nem is akartam luxusjachtot. Egy kis jÀt¢kot kerestem, friss Ázt, a b¡tyk´l¢s ´r´m¢t, ahogy valami egyszerre sz¢pen ´sszeÀll...
Lehet, lehet, hogyha igazÀn nekidurÀlnÀm magam, hÀt eg¢sz jÂl meg¢ln¢k a szerkentyücsinÀlÀsbÂl. Jobban, mint a m¢rn´k´sdibûl. De akkor mÀr az is feladat, munka,
mint a t´bbi.
ä Akkor most nem is lesz t´bb kiÀllÁtÀs, nem adsz el t´bb g¢pet, v¢ge?
ä Nem tudom. Lehet, hogy egy-k¢t ¢v mÃlva... ha mÀr teljesen elfelejtettem, amit
´sszedumÀltak rÂlam... Ha Ãgy ¢rzem, kellûen visszaszerelmesedtem a szerkentyügyÀrtÀsba, ¢rted, harag ¢s r¢szrehajlÀs n¢lk¡l. Majd akkor. TalÀn.
Nem vÀlaszoltam. LassÃ fickÂ vagyok, ¢s, mint mÀr mondtam, nem a szavak embere.
Ahogy hazaindultam, a l¢pcsûhÀzban belebotlottam egy v¢kony, Lennon-szem¡veges fiatalemberbe. A lev¢llÀdÀkat b´ng¢szte a bizonytalan vilÀgÁtÀsban, ¢s l¢pteimre
´r´mmel kiegyenesedett.
ä JÂ est¢t ä mondta. ä Nem tudnÀ, k¢rem, megmondani, ebben a hÀzban lakik Peter
Hassbraun, a mobilszobrÀsz?
N¢ztem a srÀc hÀtraf¢s¡lt hajÀt, magas homlokÀt, ¢s eluralkodott rajtam a gonoszkodhatn¢k.
ä Bizonyos ¢rtelemben, a l¢t egy meghatÀrozott sÁkjÀn igen ä feleltem, mik´zben
tekintetemet a h´kkent ifjÃ szem¢be fÃrtam. ä MÀs ¢rtelemben viszont, igen, a tudat
mÀsik vet¡let¢ben bizton ÀllÁthatjuk, hogy elk´lt´z´tt.
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N¢pszerüs¢g ¢s/vagy autoritÀs?
ElûadÀsom* tÀrgya KarÀcsony Benû, az erd¢lyi prÂzaÁrÂ, akinek hivatalos irodalomt´rt¢neti minûsÁt¢se/rangsorolÀsa furcsa ellentmondÀsban Àll nem csupÀn folytonos k´z´ns¢gsiker¢vel, de fogadtatÀst´rt¢net¢nek egyik, figyelemre m¢ltÂan pozitÁv
vonulatÀval is, melyet t´bbek k´z´tt N¢meth LÀszlÂ kritikusi tekint¢lye f¢mjelez.1 K´tetei t´bbsz´ri ÃjrakiadÀsban fogytak el, a mai olvasÂi v¢lem¢nyek is n¢pszerüs¢g¢t
tanÃsÁtjÀk, a k´zv¢lem¢nyt leginkÀbb befolyÀsolÂ k¢zik´nyvek, tank´nyvek stb. feldolgozÀsmÂdja ä vagyis: az ¢rt¢kÀllÁtÂ autoritÀs ä azonban lekicsinylûen minûsÁti.
A perif¢riÀra szorÁtott ¢rt¢k Ãjrafelfedez¢se nagyjÀbÂl egybeesik a nyolcvanas ¢vek
v¢g¢n bek´vetkezett fordulattal. TalÀn nem v¢letlen, hogy manapsÀg ä egymÀstÂl f¡ggetlen¡l ¢s egyidejüleg ä t´bb irodalomkutatÂ is jelzi a fenti ellentmondÀst, ¢s megkÁs¢rli, hogy valamit jÂvÀtegyen az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs KarÀcsony Benûvel kapcsolatos mulasztÀsaibÂl.2 F´ltehetûleg egy olyan ¢rt¢k¢rz¢kenys¢g (¢rt¢krend?) megnyilatkozÀsÀra nyÁlott most lehetûs¢g, melyet az elmÃlt tÀrsadalmi rendszer uralkodÂ kritikai diskurzusainak siker¡lt elfedni¡k. Eddig csupÀn lappangÂ szeml¢leti perspektÁva volt, mely elûl ma, a t´rt¢nelmi vÀltozÀs utÀni konjunktÃrÀban elhÀrult minden
int¢zm¢nyi akadÀly.
çmbÀr hogy minden akadÀly elhÀrult-e, ezzel kapcsolatban ä mint erd¢lyi magyarnak ä bizonyos k¢telyeim vannak. Mert, v¢lem¢nyem szerint, KarÀcsony Benûre nem
csupÀn a maga korÀban illett a àkorÀn j´tt polgÀrÊ kifejez¢s, hanem ä legalÀbbis az
erd¢lyi szellemi ¢let viszonylatÀban ä ez manapsÀg is ¢rv¢nyesnek lÀtszik. A cÁm is elsûsorban erre a kihÁvÀsra utal, arra, hogy vilÀgunkban a polgÀr, a polgÀri szeml¢letmÂd ma is vitÀra ingerlû, provokatÁv jelens¢g. Hogy mi¢rt, azt kifejtem majd a tovÀbbiakban.
Hipot¢zis
A korÀn j´tt polgÀr modellj¢t KarÀcsony szem¢lyes megnyilatkozÀsaival nem lehet alÀtÀmasztani. Szem¢rmetlen irodalomt´rt¢n¢szi konstrukciÂ, mely bizonyos elûfeltev¢sekbûl kiindulva egyr¢szt a t´rt¢nelmi-tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyek, mÀsr¢szt a müvek ismeret¢re tÀmaszkodik. Hogy KarÀcsony Benû korÀn j´tt, ¢s polgÀrk¢nt j´tt korÀn, az
mind a korabeli, mind a mai fogadtatÀsÀn lem¢rhetû, mert olyan ¢rt¢krendet k¢pvisel,
melyrûl ä noha mÀr sokan tudjuk, hogy idûszerü ä valamif¢le nemzeti-tÀrsadalmikulturÀlis tehetetlens¢g azt lÀtszik tanÃsÁtani: nem j´tt m¢g el az ideje.
ögy illik azonban, hogy el´ljÀrÂban felsoroljam elûfeltev¢seimet a szÂban forgÂ jelenlegi (¢rt¢kszeml¢leti) Àtrendezûd¢sre, valamint arra vonatkozÂlag, hogy mi lehet
az irodalomt´rt¢n¢sz szerepe abban a vÀltozÀsban, ami a tÀrsadalom (irodalmi) ¢rt¢ktudatÀban ¢s egyÀltalÀn, a kelet-eurÂpai ember mentalitÀsÀban manapsÀg v¢gbemegy.
1. A kritikai elvÀrÀshorizontok mai alakulÀsÀban k¢t fû tendenciÀt v¢lek felfedezni.
Egyik a diktatÃrÀk irodalompolitikÀjÀt jellemzû, egynemüsÁtû klis¢k elbontÀsÀra, valamint arra irÀnyul, hogy l¢tjogosultsÀgot szerezzen az ¢rt¢krendek pluralizmusÀ* Elhangzott a hollandiai Mikes Kelemen-k´r tanulmÀnyi het¢n, 1993 szeptember¢ben.
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nak,3 a mÀsik a kisebbs¢gi ¢s nyugati k´zegben kialakult magyar irodalom ¢rt¢keinek
Ãjraszerves¡l¢s¢t (a nemzeti irodalom integrÀciÂjÀt) szolgÀlja.4 IntegrÀciÂn korÀntsem az ¢rt¢krend valamif¢le ´ssznemzeti Ãjraegynemüs´d¢s¢t ¢rtem, hanem azt,
hogy az anyaorszÀgon kÁv¡li irodalmak ¢rt¢kei t´bb¢ nem helyi normÀk (àhelyi ¢rt¢k¡kÊ) szerint minûsÁttetnek, hanem a megfelelû rangsorba ker¡lnek az egyetemes magyar irodalom t´bbf¢le irÀnyt, mentalitÀst kifejezû ¢rt¢kpluralizmusÀban.
MÀrai ¢s mÀs polgÀri ÁrÂk ¢letmüv¢nek m¢ltÂ Ãjra¢rt¢kel¢se, valamint az a megbecs¡l¢s, amelyik a nyugati magyar irodalomban megûrz´tt ¢rt¢kfolytonossÀgot ¢s t´bbszÂlamÃsÀgot ´vezi,5 arra vall, hogy ä az anyaorszÀgban legalÀbbis ä megt´rt¢nt vagy
most t´rt¢nik az irodalmi k´ztudat Àtrendezûd¢se, ¢s ez megfelel az olvasÂi ¢rt¢kpreferenciÀk bÃvÂpatakk¢nt Àtmentett sokf¢les¢g¢nek. Az integrÀciÂ irÀnyÀt jÂval kev¢sb¢ lehet kimutatni, hacsak nem sorolhatÂ ide Faludy Gy´rgy, HatÀr Gyûzû, Grendel
Lajos jÂcskÀn megn´vekedett anyaorszÀgi autoritÀsa, vagy az, hogy Sz¢kely JÀnosrÂl
v¢gre az ût megilletû mÂdon kezdenek besz¢lni. Legk¢zzelfoghatÂbb jeleit egyelûre
inkÀbb csak abban tapasztalhatjuk, hogy az irodalomk´zvetÁt¢s m¢ltÀnyosabban mük´dik: az anyaorszÀgi folyÂiratok ¢s kiadÂk viszonylag nagy szÀmban publikÀljÀk hatÀron tÃli magyar szerzûk müveit.
2. A jelzett pluralizÀlÂdÀs azonban sokkal nehezebben bontakozik ki az utÂdÀllamok
magyarsÀgÀnak k´r¢ben, ahol a politikai f¡gg¢s m¢g mindig rÀnyomja b¢lyeg¢t az
elvileg szabadnak tekinthetû müvelûd¢si ¢s irodalmi ¢letre, az eg¢sz nyilvÀnossÀgra.
A diktatÃra ugyan megszünt, cenzÃra sem l¢tezik, de a àv¢dekezû kollektivitÀsÊ reflexei6 a kultÃrÀban szinte ugyanÃgy mük´dnek, mint azelûtt, ¢s t´bbnyire bensûv¢
vÀltan, az egys¢g, az egynemüs¢g fenntartÀsÀra irÀnyulnak. Erd¢lyi viszonylatban ez
azt jelenti, hogy az à´sszess¢gÊ ¢rt¢keinek a kultÃra ter¢n is prioritÀsa van minden
¢rt¢k f´l´tt, ami individuÀlis. így a kisebbs¢gi kultÃrÀban hetven ¢v alatt kialakult
majdhogynem egynemü kritikai elvÀrÀshorizont ideolÂgiai hegemÂniÀja a nyilvÀnossÀg szintj¢n tovÀbbra is ¢rv¢nyesnek lÀtszik.
K´nnyen belÀthatÂ, hogy a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt spontÀnul kifejlûd´tt kritikai
egyoldalÃsÀg, mely az irodalomtÂl mindenekelûtt valamely k´z´ss¢g szolgÀlatÀt vÀrta
el, majd a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn hatalmi Ãton fenntartott baloldali kizÀrÂlagossÀg
(ami az elûbbire rÀtelepedett) milyen sÃlyosan megterheli a kisebbs¢gben ¢lû romÀniai
magyarsÀg eg¢sz müvelûd¢si ¢s irodalmi hagyomÀnyÀt. A k¢tf¢le ä nemzeti ¢s kommunista ä kollektivizmus vilÀgn¢zeti normÀi ugyanis, bÀr tartalmukban k¡l´nb´zûk,
strukturÀlis szempontbÂl v¢gzetesen hasonlÁtanak. Azonos mÂdon torzÁtjÀk a kultÃrÀt,
amennyiben egynemüsÁtû, ´nmagukat kizÀrÂlagosnak t¢telezû diskurzusokban jutnak kifejez¢sre. E monologizÀlÂ diskurzusok tagadjÀk az elt¢rû n¢zûpontok l¢tjogosultsÀgÀt. Szimbolikus hatalomk¢nt gÀtat vetnek a vitaszellemnek ¢s az eg¢szs¢ges kultÃrÀkra jellemzû t´bbszÂlamÃsÀgnak. K´vetkez¢sk¢ppen korlÀtozzÀk a kultÃra l¢nyeg¢nek term¢szetes megnyilatkozÀsÀt: a müv¢szi ¢s kritikusi szabadsÀgot.
NyilvÀnvalÂ, hogy a k¢t normarendszer, mÀs-mÀs alapon ugyan, de egy¢rtelmüen
szemben Àll a polgÀri mentalitÀssal.
3. S ha elfogadjuk, hogy a polgÀr pszichoszociolÂgiai ¢rtelemben az autonÂm szem¢lyis¢g megfelelûje, akkor megÀllapÁthatjuk, hogy szÀzadunkban a polgÀri mentalitÀs magyarsÀgon bel¡li izmosodÀsÀt nem csupÀn a kommunista diktatÃra ¢vtizedei
vetett¢k vissza, hanem mÀr hamarabb, Trianon utÀn megkezdûd´tt annak a tÀrsadalmi ¢s kulturÀlis ¢rt¢knek a sorvadÀsa, amit az ´ntudatos polgÀr mint individuum k¢pvisel. A nemzeti frusztrÀciÂ ugyanis sz¡ks¢gk¢ppen termelte ki azt az à¢rt¢kt´bbletetÊ,
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amivel aztÀn a nemzeti jelleg a magyar kultÃrÀban minden mÀs ¢rt¢k, Ágy a polgÀri
f´l¢ (is) helyezûd´tt. (Ugyanez figyelhetû meg, bÀr talÀn korÀbbi eredetü, a romÀn,
szlovÀk, szerb stb. nemzet vonatkozÀsÀban.)
°s ez a kompenzatÁv normaÀllÁtÂ mechanizmus term¢szetesen ott hatott a legerûteljesebben, ahol a legnagyobb volt a vesztes¢g: ahol a nemzet egy-egy t´red¢ke kisebbs¢gi sorba ker¡lt.
Kisebbs¢gi kultÃrÀban a nemzeti jelleg identitÀsk¢pzû vonzereje hipot¢zisem szerint sokkal nagyobb, mint a f¡ggetlen nemzet eset¢ben. Ez¢rt a szem¢lyes individualizÀciÂ kockÀzatosnak minûs¡lû szabadsÀga helyett a tÀrsadalom tagjai k¢szs¢gesebben
vÀllaljÀk a k´z´ss¢gi identitÀst, a àk´zazonossÀgotÊ. Hiszen csak ezzel ä a szimbolikus
k´z´ss¢get teremtû azonossÀgtudattal ä egy¡tt tudjÀk elviselni a mÀssÀgnak, a megk¡l´nb´ztet¢snek azokat a terheit, amelyek ûket naponta, pusztÀn kisebbs¢gi l¢t¡kbûl
k´vetkezûen, de m¢gis szem¢lyesen sÃjtjÀk. A hÀtrÀnyos megk¡l´nb´ztet¢s okozta
frusztrÀciÂk elvisel¢se k¢ts¢gtelen¡l olyan kognitÁv disszonanciÀt okoz, mely inkÀbb
az elvegy¡l¢snek, mint a kivÀlÀsnak, inkÀbb a nyÀjszellemnek, mint a szem¢lyes k¡l´nb´z¢s ig¢ny¢nek kedvez. Ebbûl k´vetkezik, hogy kisebbs¢gi l¢tben az individuum
ä tovÀbbi disszonanciÀk elker¡l¢se v¢gett ä k´nnyebben rendeli alÀ a maga ¢rt¢keit a
k´z´s ¢rdekszf¢rÀba terelû nemzeti ¢rt¢keknek, mint ott, ahol a nemzet ¢rt¢kei nincsenek vesz¢lyben. Erre k¢sztetik a àv¢dekezû kollektivitÀsÊ t´bb¢-kev¢sb¢ int¢zm¢nyes¡lt tÀrsadalmi reflexei is, melyek a kisebbs¢gi nyilvÀnossÀgban Ãgy mük´dnek,
mint a kivÀlÀst, az egy¢ni szabadsÀgot f¢kezû szimbolikus szankciÂk. Nem csoda, hogy
a polgÀri ¢rt¢krend a k´z¢p-kelet-eurÂpai r¢giÂban ott ¢rv¢nyes¡lhetett a legkev¢sb¢,
ahol az emberek a diktatÃra mellett nemzeti f¡gg¢sben is ¢ltek.
4. TÃl az irodalomt´rt¢neti pozitivizmus minden naivitÀsÀn, k´telezû bevallanom,
hogy a korÀn j´tt polgÀrra vonatkozÂ elûfeltev¢seim nem mentesek a szem¢lyes vilÀgk¢p ¢s egyn¢mely keserü tapasztalat befolyÀsÀtÂl. F´ltehetûleg ez indokolja, hogy a
polgÀr ebben a hipot¢zisben inkÀbb f¡ggetlen ¢rtelmis¢g, mint a klasszikus (gazdasÀgi
tekintetben nem egy¢rtelmüen pozitÁv) polgÀri mentalitÀs ideÀljÀhoz k´zelÁt. Ami benn¡k k´z´s, az a szem¢lyis¢gk´zpontÃ ¢rt¢krend, melyben az ember mint individuum
az alap¢rt¢k. Ennek a szÀrmazÀstÂl, vagyontÂl, tÀrsadalmi szereptûl, hatalomtÂl f¡ggetlen¡l ¢rv¢nyes alap¢rt¢knek a (t´bb¢-kev¢sb¢ megszenvedetten szilÀrd) talajÀrÂl
lehet csak elutasÁtani a tekint¢lyelvüs¢g feudÀlis-konzervatÁv formÀit ¢s minden tÀrsadalmi transzcenzust, Eszm¢t, ami a szem¢lyes integritÀst ¢s k¡l´nb´zûs¢get egy
szimbolikus ¢rt¢knek t¢telezett gyüjtûfogalom, az osztÀly, a pÀrt, a nemzet stb. alÀ rendeli. Mert a polgÀri ¢rt¢krendben a k´z´ss¢get sohasem egy¢n f´l´ttik¢nt t¢telezett
eszme teremti, hanem valÂsÀgos ¢rdekk´z´ss¢g vagy a MÀsikkal szem¢lyesen, szabadon ¢s tevûlegesen vÀllalt szolidaritÀs.
MagyarorszÀgon ¢s ÀltalÀban Kelet-EurÂpÀban azonban az emlÁtett t´rt¢nelmi ¢s
mentalitÀst´rt¢neti viszontagsÀgok k´vetkezt¢ben a polgÀri ¢rt¢krend szabad ¢rv¢nyes¡l¢se m¢g manapsÀg is a nem kis m¢rt¢kben megûrzûd´tt feudÀlis-konzervatÁv
tudati elemek ¢s a kollektivista ideolÂgiÀk ellenÀllÀsÀba ¡tk´zik.
5. A polgÀri mentalitÀs rehabilitÀlÀsa tehÀt ä akÀr egy szerzû recepciÂt´rt¢net¢nek
¡r¡gy¢n is ä nem csupÀn az¢rt fontos, hogy a mÃlt rendszer irodalompolitikÀjÀnak a
polgÀrrÂl kialakÁtott megb¢lyegzû klis¢it lebontani segÁts¡k. Hanem az¢rt is, hogy a
szabad, kezdem¢nyezû individuum identitÀsmintÀja a civil tÀrsadalom tagjaiban kellûk¢ppen tudatosuljon, ¢s ezzel egy¡tt vÀllalhatÂ legyen a k¡l´nb´z¢s, a kivÀlÀs, a n¢zet¡tk´z¢s, valamint a kritika kockÀzata, vagyis a pluralizmus felt¢telrendszere. Ennek
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az identitÀsmintÀnak a kulturÀlis asszimilÀciÂja n¢lk¡l elk¢pzelhetetlen a kelet-eurÂpai demokrÀciÀk kibontakozÀsa. Ahol az autonÂm szem¢lyis¢gnek nincs becs¡lete, ott
nincs mÂd a szabad emberek tÀrsulÀsak¢nt f´lfogott politikai nemzetmodell kialakÁtÀsÀra sem, ott csupÀn a zÀrt tÀrsadalom fennmaradÀsÀnak tÀvlata ÀllandÂsul. °s ez a
tÀvlat ä hogy most mÀr valÂdi tÀrgyunkhoz visszat¢rj¡nk ä nem utolsÂsorban a müv¢sz
stÀtusÀt is vesz¢lyezteti, akinek l¢teleme a szem¢lyess¢g, a t´bb¢-kev¢sb¢ ´nc¢lÃ vilÀgteremt¢s szabadsÀga.
6. A polgÀrra vonatkozÂ elûfeltev¢sekkel dolgozva v¢gsû soron nem az a szÀnd¢kom, hogy a megszokott irodalomt´rt¢neti klis¢ket, mint: urbÀnus, jobb- ¢s baloldali,
nemzeti ¢s liberÀlis stb. szaporÁtsam vagy a polgÀr javÀra felÀldozzam. Hiszen ez nem
lenne mÀs, mint egy Ãjabb irodalmon kÁv¡li norma bevezet¢se az irodalmi ¢rt¢kek
megÁt¢l¢s¢be. Mindannyian tisztÀban vagyunk azzal, hogy ilyen ¢s ehhez hasonlÂ cÁmk¢k alkalmazÀsa miatt vÀlt irodalomt´rt¢net¡nk egyfajta irodalomtemetûv¢, amelyben ideolÂgiai fejfÀk alatt hantoltak el jobb sorsra ¢rdemes müv¢szeket.
A hivatalos rangsorolÀs ideolÂgiai vet¡letei
A àpolgÀrÊ ¢rt¢ktartalmÀnak r´vid bemutatÀsÀra az¢rt volt sz¡ks¢g, hogy az autonÂm
szem¢lyis¢gmodell legitimitÀsa melletti ¢rveimmel a àpolgÀriÊ ÁrÂ, KarÀcsony Benû
eddigi recepciÂjÀnak irodalmon kÁv¡li argumentumait, mint a hÀtrÀnyos megk¡l´nb´ztet¢s b¢lyegeit kezelhessem, ¢s Ágy kider¡lj´n: ezt az ¢rz¢keny, villÂdzÂ intellektusÃ, jÂ humorÃ, kitünû tollÃ ÁrÂt pusztÀn a vilÀgk¢p¢vel szembeni ellen¢rz¢s miatt temett¢k el azok, akik jÂ ideig a hivatalos kÀnon ä az irodalomtemetû ä sÁrÀsÂi vagy ûrei
voltak. A polgÀr vagy a müv¢sz autonÂm szem¢lyis¢ge ugyanis a maga ´nc¢lÃnak tekintett egzisztenciÀjÀval ¢s ars poeticÀjÀval sehogyan sem illett bele abba az irodalompolitikai s¢mÀba, az à´ntudatos k´z¢leti ÁrÂÊ szerepbe, amibe jobb- vagy baloldalrÂl bele kÁvÀntÀk volna erûltetni.
Abban, hogy k´z´ns¢gsikere ellen¢re mÀr a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt m¢ltÀnytalanul
kev¢s megbecs¡l¢sben volt r¢sze, feltehetûleg k´zrejÀtszott, hogy az erd¢lyi irodalommal kapcsolatban az anyaorszÀgi kritika (trianoni hangulatÃ) elvÀrÀshorizontja
meglehetûsen szük volt. Elsûsorban a kisebbs¢gi problematika irÀnti ¢rz¢kenys¢g bÁrta
rÀ, hogy a romÀniai magyar ÁrÂk k´nyveivel foglalkozz¢k, ¢s ezt az elvÀrÀst jobban
kiel¢gÁtett¢k azok az ÁrÂk (NyÁrû JÂzsef, TamÀsi çron stb.), akik a nemzeti sorsk¢rd¢sek
irÀnt fog¢konyabbnak bizonyultak (¢s ez¢rt mindmÀig n¢pszerübbek). Ennek az
egy¢bk¢nt ¢rthetû k´z´ns¢gig¢nynek KarÀcsony Benû nem tudott vagy nem igyekezett eleget tenni: k´nyveiben a kisebbs¢gi l¢tet Àtt¢telesen, az illû pÀtosz ¢s hûsi pÂzok
n¢lk¡l jelenÁti meg. Mi t´bb: mer humoros ¢s ironikus lenni abban a k´zegben, ahol
elvÀrjÀk a tragikus fens¢g gesztusait.7
MÀsr¢szt KarÀcsony Benû meggyûzûd¢ses vagy k¢nyszerü kritikusai GaÀl GÀbortÂl
kezdve a SPENñT -ig vagy a romÀniai magyar irodalomtank´nyvek szerzûiig, a baloldali ideolÂgiai fenntartÀsok kiv¢tel¢vel, sok pozitÁvumot is Ártak a reg¢nyeirûl.8 °s sorolni lehetne a szÀmtalan tisztÀn eszt¢tikai m¢ltatÀst is, melyeket azonban a hivatalos
kÀnon gondosan kiszürt, hogy v¢letlen¡l el ne billents¢k azokat az arÀnyokat, melyek
a baloldalon preferÀlt ÁrÂknak kedveztek.9
Ugyanakkor a viszonylagos csend, ami KarÀcsonyt a Helikon k´r¢ben ´vezi, arra
enged k´vetkeztetni, hogy tisztÀzatlan hovatartozÀsa a mÀsik oldalon is gondot okoz.
Molter KÀroly egy helyen szÂvÀ is teszi ezt a àsz¢lsûs¢gektûl valÂ kÁnos tartÂzkodÀstÊ, mely
az ÁrÂt àmind a k¢t tÀbor elûtt kev¢sb¢ szeretett¢ tetteÊ.10
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Azok k´r¢ben tehÀt, akik az ÁrÂi autoritÀs megÀllapÁtÀsÀban valamik¢ppen d´ntû
szerepet jÀtszottak, KarÀcsony ÁrÀsainak fogadtatÀsa felemÀs volt. Elûsz´r is amiatt,
mert nem felelt meg az erd¢lyi ÁrÂrÂl alkotott eszm¢nyk¢pnek, aki a kisebbs¢gi sors
terheit hordozza hûsi vÀllÀn. A mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn pedig nyilvÀn olyan konjunktÃra alakult ki, amelyik a GaÀl GÀbor meglehetûsen dogmatikus v¢lem¢ny¢t àkanonizÀltaÊ ä ha n¢mi finomÁtÀsokkal is. A baloldali vez¢rkritikus a harmincas ¢vekben
a realizmus hiÀnyÀt ¢s azt rÂja f´l neki, hogy ànem k´telezi el magÀt se jobbra, se balraÊ;
az àosztÀlyon kÁv¡lis¢gÊ ¢s a àl'art pour l'artÊ bün¢ben marasztalja el. Az ´tvenes ¢vekben
tartott irodalomt´rt¢neti elûadÀsain a munkÀsÁrÂ Nagy IstvÀn KarÀcsony Benût àa
kozmopolitizmus erd¢lyi vÀltozatak¢ntÊ tÀrgyalja. K¢sûbb ¢l¢nk vita alakul ki az ÁrÂ cinizmusÀrÂl. 11 Nem csoda, hogy a SPENñT KarÀcsony ÁrÀsmüv¢szet¢nek pozitÁvumai mellett nem mulasztja el megjegyezni: àMeleg humanizmusÀt, a fennÀllÂ Àllapotokat illetû talÀlÂ kritikÀjÀt azonban... lefegyverzi, hogy az adott viszonyokat megvÀltoztatÂ forradalmi megoldÀsokban nem hisz. A modern polgÀri filozÂfiÀnak, a kultÃrpesszimizmusnak, a romantikus
utÂpizmusnak marad a rabja mindv¢gig, ¢s ennek megfelelûen lÁrÀval helyettesÁti az objektÁv
´sszef¡gg¢sek ÀbrÀzolÀsÀt.Ê12
N¢mik¢pp meglepû, hogy a ROMçNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON mÀsodik k´tete, mely egy ideig feltehetûleg kÀnonalakÁtÂ szerepet fog jÀtszani, ezt a kritikai vonulatot folytatja annak ellen¢re, hogy a fordulat utÀn, 1991-ben lÀtott napvilÀgot. ArrÂl besz¢l, hogy KarÀcsony utolsÂ reg¢nye tÃlmutat az elûbbieken, àamennyiben a polgÀri tÀrsadalom elleni erk´lcsi szembenÀllÀson tÃl szolidaritÀst is sugall azokkal az erûkkel, amelyek egy emberibb tÀrsadalom¢rt harcolnakÊ.13
A tÀmogatÂ kritika
JÂ szemü, ¢rz¢keny kritikusok k´zben a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti ¢s a mai lapokban,
elûszavakban, szakdolgozatokban ¢s ¢vfordulÂs megeml¢kez¢sekben a maguk¢t
mondjÀk: mÀs-mÀs n¢zûpontokbÂl ugyan, de jÂszerivel az ellenkezûj¢t annak, amit a
hivatalos irodalomt´rt¢netek ¢s a tank´nyvek ÀllÁtanak. A n¢zûpontbeli elt¢r¢s mindenekelûtt abbÂl adÂdik, hogy KarÀcsony ÁrÀsaihoz kevesebb ideolÂgiai elvÀrÀssal, inkÀbb a spontÀn mü¢lvezet impressziÂival viszonyulnak, ¢s ennek megfelelûen a reg¢nyÁrÂ müv¢szet¢nek sajÀtossÀgait emelik ki. NyilvÀn ez a k´zelÁt¢smÂd felel meg
leginkÀbb a sz¢pirodalom term¢szet¢nek, ¢s ¢rdemes is lenne elidûzni az eszt¢tikai
szempontÃ m¢ltatÀsoknÀl, melyek k´zt nem ritka a reg¢nyeket eurÂpai ¢rt¢krendben,
vilÀgirodalmi pÀrhuzamokkal m¢rlegelû kritika sem.14 Most azonban azokra a megjegyz¢sekre ¢rdemes figyeln¡nk, amelyek az ÁrÂi vilÀgk¢ppel kapcsolatban relevÀnsak, hiszen ezeken tudjuk lem¢rni az elûbbi vonulat szükkeblüs¢g¢t.
Elsû reg¢nye, a PJOTRUSKA , a kortÀrsak k´r¢ben egybehangzÂan pozitÁv fogadtatÀsban r¢szes¡lt. Dienes LÀszlÂtÂl kezdve t´bben is szÂvÀ teszik a szerzû tÀrsadalomkritikÀjÀt, mely nem kÁm¢li a polgÀri tÀrsadalom haszonelvüs¢g¢t, visszÀssÀgait
sem,15 e gyakran gunyoros kritika m´g´tt azonban nem politikai vilÀgn¢zetet keresnek, hanem az erk´lcsi szilÀrdsÀg ¢s az egyetemes humÀnum rejtûzk´dû ¢rt¢keit v¢lik
felfedezni.16 KÁv¡lÀllÀsÀt korÀntsem a k´z´ny, hanem a sebezhetû embers¢g ´nv¢delmek¢nt fogjÀk fel, ¢rv¢nyes¡lni k¢ptelen, nemegyszer groteszk hûseiben a tÀrsadalmi
¢rdekk¡zdelembûl kiszorulÂ erk´lcsi ¢rt¢kek megcsÃfolÀsÀt lÀtjÀk. Szentimrei Jenû,
Szeml¢r Ferenc ¢s mÀsok is a sajÀtos erd¢lyi ¢let¢rz¢seken tÃlmutatÂ egyetemess¢g
ig¢ny¢t m¢ltatjÀk benne. Reg¢nyeinek sz¢les skÀlÀjÃ humorÀban az emberi esendûs¢gen valÂ fel¡lemelked¢s, a fesz¡lts¢geket enyhÁtû, àkiengesztelûÊ derü er¢ny¢t fe-
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dezik fel a kritikusok.17 Van, aki reg¢nyalakjaiban ¢ppens¢ggel a hûsietlens¢get, stÁlusÀban a nagyk¢pü pÀtosz hiÀnyÀt tartja rokonszevesnek. Nem keresik c¢lzatosan,
de felfedezik benne ä a nagy müvelts¢gü, lÀtszatra kÁv¡lÀllÂ ¢rtelmis¢giben ä a sz¡lûf´ld s a honfitÀrsak irÀnti Àldozatos ragaszkodÀst is (mintegy a transzszilvanizmus
helytÀllÀskultuszÀnak sajÀtos megnyilatkozÀsÀt).18
KarÀcsony hÀborÃ utÀni fogadtatÀst´rt¢net¢ben ezek a minûsÁt¢sek a dogmatizmus
enyh¡l¢sekor (mindenekelûtt BarÂti PÀl tanulmÀnyÀban),19 de fûleg az utÂbbi tÁz-tizen´t ¢vben t¢rnek vissza, ¢s nyernek m¢lyebb jelentûs¢get a rendszer mostoha ideolÂgiai erûter¢ben. Az Ãjabb ¢rtelmez¢sek egyike-mÀsika ugyan nem mentes a szerecsenmosdatÀs gesztusÀtÂl (miszerint KarÀcsonyt a munkÀsosztÀly is vÀllalhatnÀ),20 de
jobbÀra a szerzûi vilÀgk¢p ÀrnyaltsÀgÀnak figyelembev¢tel¢vel jel´lik ki hely¢t a magyar, de fûleg az erd¢lyi irodalomban. M¢ltatÂi k´z¡l t´bben ä HuszÀr SÀndor, Sûni
PÀl, TÀnczos Vilmos ¢s mÀsok ä igyekeznek alÀtÀmasztani KarÀcsony n¢zûpontjÀnak
¢s prÂf¢tai szereptudattÂl mentes ars poeticÀjÀnak l¢tjogosultsÀgÀt, ¢s m¢g egy olyan
ÀllÁtÀs is megfogalmazÂdik, miszerint: àKarÀcsony Benû müv¢bûl adekvÀt [netÀn realista?
Cs. Gy. °.] k¢pet kapunk a szÀzad elsû fel¢nek ¢let¢rûl, politikai demagÂgiÀjÀrÂl, sivÀr kiÃttalansÀgÀrÂl, t¢veszm¢irûl, az orszÀg szellemi ¢let¢nek ÀporodottsÀgÀrÂl.Ê21 A centenÀrium Âta
feltünûen meg¢l¢nk¡lt a KarÀcsony Benû irÀnti ¢rdeklûd¢s, tudunk kitünû szakdolgozatrÂl ¢s k¢sz¡lû monogrÀfiÀrÂl is. Az utÂbbi idûben k¢sz¡lt feldolgozÀsok igen
gyakran kiemelik az ÁrÂ lÀtÀsmÂdjÀnak idûszerüs¢g¢t.22
KorÀn-e vagy idej¢ben?
Az idûszerüs¢g probl¢mÀja ä bÀrmilyen ¢rt¢krûl legyen is szÂ ä ´nmagÀban meggondolkoztatÂ. Ez is a moderns¢g alapfogalmai k´z¢ tartozik. Hiszen az idûszerüs¢g csak
olyan ¢rt¢krendben szÀmÁt ¢rt¢knek, melyben az idûnek a haladÀs ¢rtelm¢ben vett
linearitÀst tulajdonÁtanak. K´zelebbrûl szem¡gyre v¢ve az idûszerüs¢g kontextusÀt,
az is kider¡l: ez az ¢rt¢k az emberk´zpontÃ teleologikus gondolkodÀsmÂddal jÀr
egy¡tt, de m´g´tte egymÀstÂl elt¢rû ideolÂgiÀk rejtûzk´dhetnek attÂl f¡ggûen, hogy
ki milyen c¢lt tulajdonÁt a tÀrsadalom àfejlûd¢s¢nekÊ. A felvÀzolt kritikai vonulatokban
p¢ldÀul kimutathatÂ az idûszerüs¢g k¢t egymÀssal ellent¢tes felfogÀsa: az egyik szerint
KarÀcsony Benû prÂzÀja ànem felel meg a kor k´vetelm¢nyeinekÊ vagy az¢rt, mert a
kisebbs¢gi sorsot, vagy az¢rt, mert az osztÀlyviszonyokat nem fejezi ki, Ãgymond,
adekvÀtan, a mÀsik viszont idûszerünek tartja, mert bebizonyosodott: a szÀzadv¢g
csûdt´mege nagyr¢szt a kollektivista ideolÂgiÀknak tulajdonÁthatÂ, tehÀt KarÀcsony
szem¢lyis¢gk´zpontÃ vilÀgk¢pe, annak igazsÀga, Ãgymond, magasabb rendü. A k¢t
ellent¢tes felfogÀs (melyeket a szeml¢ltet¢s kedv¢¢rt most tudatosan leegyszerüsÁtve
mutattam be) ugyanazon idûszerüs¢g-fogalom ¢rv¢nyes¡l¢s¢rûl tanÃskodik, amenynyiben szÁne ¢s visszÀja ez a jÂl ismert c¢lelvü t´rt¢nelemfelfogÀsnak, csupÀn az ideolÂgiai elûjelek k¡l´nb´znek egymÀstÂl. Mindkettû implikÀlja a mÀsikat is, amennyiben
annak ellent¢te: a kollektivizmus az individualizmussal szemben definiÀlja ´nmagÀt,
¢s fordÁtva.
Ha azonban az idûnek a posztmodern fogalmÀval dolgozunk, az idûszerüs¢g jÂszerivel ¢rtelmetlenn¢ is vÀlik, vagy legalÀbbis elveszÁti elûbbi jelent¢seit. A radikÀlis
konstruktivizmus p¢ldÀul az idût is az emberi tudat alkotÀsÀnak tartja.23 De nem kell
radikÀlis konstruktivistÀknak lenn¡nk, hogy belÀssuk, a k¢tely afelûl, hogy van-e c¢lja
a t´rt¢nelemnek, ¢s fejlûd´tt-e az emberis¢g, alighanem jogos. Hogy valamit az ember
idûszerünek tart-e vagy sem, az teljess¢ggel annak f¡ggv¢nye, hogy tudatosan vagy
´ntudatlanul hogyan hatÀrozzÀk meg az ¢rdekei, milyen ideolÂgiÀt tett a magÀ¢vÀ.
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Hogy KarÀcsony Benût ma valamik¢ppen idûszerünek tartjuk, abban f´ltehetûleg
k´zrejÀtszanak rejtett vagy tisztÀzott elûÁt¢leteink arrÂl, hogy mi a korszerü. (Itt most
nem a reg¢nyÁrÂi technikÀk korszerüs¢g¢re gondolok, bÀr ä ha a moderns¢g szellem¢ben gondolkozunk ä KarÀcsony ebben is àkorszerübbnekÊ bizonyul erd¢lyi kortÀrsainÀl, hanem kizÀrÂlag a reg¢nyeiben megjelenÁtett vilÀgszeml¢letre.) °s ezek az
elûÁt¢letek valÂszÁnüleg term¢szetszerüen mük´dnek, magam sem tudok kiker¡lni a
fogsÀgukbÂl.
Ha Ãgy tetszik, elûÁt¢leteim k´z¢ tartozik az a felfogÀs, hogy az emberis¢g t´rt¢nete
nem c¢lelvü vÀltozÀsok sorozata, ¢s ¢rtelmetlen egy kollektÁv c¢lelvüs¢gnek megfelelû
fejlûd¢srûl besz¢lni. Ez a racionÀlisnak tetszû elûfeltev¢s pÀrosul azzal a hittel, hogy
ha van c¢l, akkor az az emberre mint szem¢lyre szabott s nem e vilÀgi c¢l. Minden
racionÀlisnak tetszû igazsÀg f´l´tt pedig van valami ´r´k, mely àminden ¢rtelmet fel¡lhaladÊ. Ami ebbûl e vilÀgi ¢rt¢kk¢nt is megjelenhetik, az nem mÀs, mint amit J¡rgen
Moltmann megfogalmaz: àA teremt¢s c¢lja: szabadsÀg, jÀt¢k, ´r´m.Ê
Ez a r´viden elûadott dedukciÂ sz¡ks¢ges volt, hogy megfogalmazhassam: KarÀcsony Benû eg¢sz ¢letmüve egy ilyenszerü filozof¢mÀban foglalhatÂ ´ssze. Az ¢rt¢kekbûl, melyeket oly tÀrgyiasan ¢s hangulatosan megjelenÁt, levezethetû stÁlusÀnak minden alapvetû sajÀtossÀga: a megh´kkentû ¢s m¢gis term¢szetesnek hatÂ k¢pszerüs¢g,
a jÂÁzü, sohasem agresszÁv, hanem àengesztelûÊ humor ¢s a nyelvi jÀt¢kossÀg. Mindenekf´l´tt pedig a müvei z´m¢re jellemzû derü, mely oly nagyon ritka a magyar, de
k¡l´n´sen az erd¢lyi magyar irodalomban.
Egy helyen û maga mondja, hogy à¹r´mre ¢s egyszerüs¢gre sz¡lett¡nk...Ê. °s ezt az ¢letfilozÂfiÀt nagy müv¢szi erûvel fejezik ki az ÁrÀsai, mintha csak annak a hivatÀstudatnak
prÂbÀlna megfelelni, amit Petûfi Dickens kapcsÀn fogalmazott meg: àA legszebb k¡ldet¢s
a f´ld´n: mÀsokat f´lderÁteni.Ê24 KarÀcsonytÂl ugyan idegen az ilyen jelszÂszerü megfogalmazÀs, de ebben az ¢rtelemben minden ÁrÀsa egyfajta jÂcselekedet.
Azt hiszem, KarÀcsony Benû meg is mosolyognÀ az elûbbi eszmefuttatÀst az idûszerüs¢g tartalmÀrÂl, hiszen tudja, amit ma konstruktivista divatbÂl tudni v¢l¡nk, hogy
az idû, ahogyan mi lÀtjuk, nem l¢tezik: àä Azt mondja, mon ami, hogy tegnap m¢g tenger
nyaldosta azokat a sziklÀkat?... ä Tegnap vagy k¢tmilliÂ ¢v elûtt, mindegy, müv¢sznû ä felelte
az ÃjsÀgÁrÂ. ä Az emberek k¢ts¢gbeesn¢nek, ha meg¢rten¢k, hogy csak a zsebÂrÀjuk kelti az idû
illÃziÂjÀt. Idû nincsen... Az emberis¢g gyermeke b¡szkes¢ggel rajzolja t´rt¢nelmi ÀkombÀkomjait
a kiszÀradt tengerfen¢k homokjÀba. A kozmosz pedig l¢legzik egyet, ¢s els´pri a megkuszÀlt homokot.Ê (PJOTRUSKA . Dacia, KolozsvÀr, 1986. 123. o.) Ami pedig a fejlûd¢ssel kapcsolatos illÃziÂkat illeti, abban is szkeptikus: àSemmi nem vÀltozott, ¢s ne rem¢nykedj¡nk ä
mondatja °berlein doktorral ä, semmi sem fog soha megvÀltozni. Eszm¢ink, akaratunk ¢ppÃgy nem fogjÀk t´k¢letesebb¢ tenni a vilÀgot, mint ahogy a megelûzû milliÂ nemzed¢k sem tette
azzÀ a jelent. V¢gtelen t¢ved¢s azt hinni, hogy a vilÀgegyetem ¢s benne minden l¢ny t´k¢letess¢gre
t´rekszik. Ha ez a t´rekv¢s meglett volna, akkor az elmÃlt v¢gtelen idû alatt mÀr t´k¢letess¢ kellett
volna vÀlnia a vilÀgnak.Ê (NAPOS OLDAL. Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h, KolozsvÀr, 1936. II.
184. o.) Szkepszise, bÀrmilyen groteszk szÁnben t¡nteti is f´l az embert, v¢g¡l is erk´lcsi tisztasÀgig¢ny¢re vezethetû vissza: àVan mÀr szÀzhÃszezer ¢ve, hogy lemÀsztunk a fÀrÂl,
m¢gis elfelejtett¡nk lekopni, szûr´sek ¢s otrombÀk vagyunk... Oda n¢zz... az a szentjÀnosbogÀr
ott a s´t¢tben... LÀtod, mit csinÀl? VilÀgÁt, maga vilÀgÁt magÀnak... SajÀt villanytelep... Mi feltalÀltuk a villanyt, de a c¢ljaink, a vÀgyaink, a korlÀtoltsÀg, az ´nz¢s, a durva ostobasÀg s´t¢tj¢ben t¢velyegnek... A vilÀgossÀg, amit feltalÀltunk, csak hazug kirakatainkban csillog... benn¡nk m¢g teljes az ¢jszaka...Ê (PJOTRUSKA . 254. o.)
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Az emberi ¢let c¢ljÀra vonatkozÂ meggyûzûd¢se, melyet fennebb id¢zt¡nk, talÀn az
egyetlen olyan igazsÀg, amellyel kapcsolatban ä legalÀbbis ÁrÀsaiban ä nem sok k¢telye
mutatkozik. Mert alkati vagy talÀn nagyon is megszenvedett (?) szabadsÀgÀnÀl fogva
egy¢bk¢nt minden eszm¢ben k¢telkedik. àA divatban l¢vû igazsÀgok k´r¡l k¢ts¢gtelen¡l
bajok vannak, de r¢sen kell lenn¡nk, nehogy valami odvas, r´vid ¢letü igazsÀgot ¡ltessenek a
hely¡kre, mert az hamar elpatkol, ¢s megint csak igazsÀg n¢lk¡l maradunkÊ ä Árja a NAPOS
OLDAL -ban (II. 14. o.). A k¡l´nb´zû vilÀgn¢zeteket ¢s izmusokat is amolyan r´vid ¢letü
igazsÀgoknak tekinti, ¢s fûk¢nt afelûl Át¢li meg, amilyen agresszÁv kizÀrÂlagossÀggal
viszonyulnak egymÀshoz. Sok esetben a groteszk megjelenÁt¢s eszk´zeivel mond Át¢letet f´l´tt¡k, mint p¢ldÀul ebben a pÀrizsi szÁnhelyen felvillantott jelenetben: àKeshedt, szeg¢nyes hÂ fek¡dt az utcÀkon. Valahonnan, egy t¢rrûl futÂ alakok freccsentek fel a jÀrdÀra. Nyomukban hadonÀszÂ alakok rohantak. Verekedû gomolyag tÀmadt, amely verte, rÃgta
magÀt az Ãttesten, v¢rrel ¢s vad lÀbnyomokkal s´t¢tÁtette be a v¢kony havat. Elvi vereked¢s volt,
amennyire a verekedûk ruhÀjÀbÂl ¢s szitkaibÂl megÁt¢lhettem; vilÀgn¢zeti harc v¢rrel ¢s Àtokkal.
Az emberis¢get akartÀk boldogÁtani egymÀs kiirtÀsÀval...Ê (II. 84. o.) Az ÁrÂ k¡l´nben is irtÂzik minden agressziÂtÂl, mely a term¢szet ¢s benne az ember ellen irÀnyul. K¡l´n´sen a hÀborÃra vonatkozÂ fejezetei festenek hûsietlens¢g¡kben is (vagy talÀn ¢ppens¢ggel az¢rt) torokszorÁtÂ k¢peket az erûszakrÂl. Egyik figurÀja, Felm¢ri, mik´zben nem futamodik meg a harcbÂl sem, mondhatni halÀlmegvetû bÀtorsÀggal, a b¡ntet¢st is vÀllalva mer¢szel pacifista lenni. MagÀtÂl a fegyverek m´g´tti emberi elfogultsÀgtÂl, a gyül´lettûl is iszonyodik.
Ez az irtÂzat az alapja annak a lelki szabadsÀgnak, mellyel a vilÀgn¢zeti egyoldalÃsÀgokhoz viszonyul: àAmi a vilÀgn¢zetet illeti ä mondja Felm¢ri ä alapjÀban kev¢sre becs¡ltem. K´teles szellemi zÀszlÂ ä gondoltam hetyk¢n ä, amit mindig ki kell dugni a padlÀslyukon,
ha j´n valaki. Jobban szerettem csupasz zÀszlÂrÃd lenni, amelyen a jÀtszi sz¢l nem lebegtet semmif¢le gyerekes lobogÂt. A nap vagy az idû Ãgyis kiszÁvja a szÁn¢t, aztÀn szerezhetek majd Ãjat.
Nem ä rÀztam jÂÁzüen a fejem, amikor j´ttek, hogy h¢, Felm¢ri, dugd ki a zÀszlÂdat a padlÀslikon
ä nekem nincs zÀszlÂm, akÀrmit mond is rÂlam majd az utÂkor.Ê (I. 31. o.)
Az elk´telezetts¢get szÀmon k¢rû kritikusok valÂban hiÀba keresn¢nek a KarÀcsony
reg¢nyeibûl kilÂgÂ vilÀgn¢zeti zÀszlÂt. Nem lehet rajtafogni, hacsak abban nem, hogy
a kollektivista eszmerendszereket k¡l´n´s elûszeretettel ironizÀlja. TalÀn nem v¢letlen, hogy nem a k´z´ss¢g, hanem az à´sszess¢gÊ kifejez¢st hasznÀlja ilyenkor, mintha
ezzel kÁvÀnnÀ jelezni, hogy nem a k´z´ss¢gi ¢rz¢st becs¡li le, hanem az arctalan, egynemü totalitÀs egy¢n f´l´tti hatalma ellen berzenkedik. A NAPOS OLDAL egyik ellenszenves figurÀjÀrÂl szÂlva Árja: àý persze mÀs felelûss¢grûl fecsegett. AbbÂl indult ki, hogy
az egy¢nnek ¢s egy¢ninek nincs l¢tjogosultsÀga. Az egy¢n meggebedt a vilÀghÀborÃban, ¢s hely¢be l¢pett az ´sszess¢g. Az ´sszess¢g, a nagy ´sszess¢g. Ismerûs volt ez az ´sszess¢g, mÀs oldalrÂl is hallottam rÂla, ott is agyba-fûbe dics¢rt¢k ¢s ott is agyba-fûbe vert¢k az egy¢nt. Amikor k¢sûbb gondolkozni kezdtem rajta, egy hordÂ sÂzott hering jutott eszembe: a sÂzott heringek ´szszess¢ge. Ahol az ´sszess¢g az Ãr, ott valÂban baj lehet az egyesekkel. Beleszaladnak sz¢pen a
hÀlÂba, hogy aztÀn fej n¢lk¡l egyes¡ljenek a hordÂban, amelyet az ¢lelmes gazda vÀsÀrra gurÁt...Ê
(II. 114. o.)
Reg¢nyhûsei k´zvetÁt¢s¢vel m¢g szÀmtalan megnyilatkozÀsa tanÃsÁtja, mennyire
¢rz¢keny minden olyan tÀrsadalmi k¢pzûdm¢nnyel szemben, ami vesz¢lyeztetni lÀtszik a szem¢lyes integritÀst, az emberi m¢ltÂsÀgot. Nem csupÀn az arisztokrÀcia gûgje
¢s ÀltalÀban az Ãri, tekint¢lyelvü mentalitÀs bosszantja ¢s k¢szteti olykor f´l¢nyes irÂniÀra (v¢dekez¢sre), hanem egyÀltalÀn a t¢ny, hogy az egy¢n fogasker¢kk¢ vÀlhatik,
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amennyiben elûbb-utÂbb egyfajta szerepk¢nyszerbe szorÁtja ût a tÀrsadalom: àSzerettem a napos oldalon jÀrni. A rendszer azonban nem k¢rdezte tûlem, hogy mit szeretek, szabÀlyszerüen kik¢pzûd´tt k´r¡l´ttem. Ismeretlen c¢gektûl Àrjegyz¢keket kaptam, egy ´zvegyasszony havonta egyszer elvitte egy tÀvoli utcÀba a feh¢rnemümet, a nevemre kis k´nyvecsk¢ket ÀllÁtottak ki
gÀzrÂl, villanyrÂl, adÂrÂl, a kÀv¢hÀzban tudtÀk, hogy teÀhoz a pirÁtott kenyeret kedvelem, s a
barÀtaim, akikkel est¢nk¢nt egy hosszÃ asztal k´r¡l helyezkedtem el, tudtÀk, hogy egy kis derü
mindig van raktÀromon, elvÀrtÀk hÀt, hogy nekik is juttassak belûle valamit. P¢nzem nem volt,
de ez is hozzÀtartozott a rendszerhez. N¢hÀnyszor tolakodÂan k´zelÁtett hozzÀm, de elijesztettem
magam mellûl. MegÀtalkodott fickÂ voltam, a p¢nzt sem tiszteltem.Ê (II. 93. o.)
Ha a polgÀr a tisztes jÂmÂd, a gyarapÁtÂ igyekezet, a takar¢kossÀg szimbÂluma, akkor ennek bizony nem felelne meg KarÀcsony Benû ¢rt¢krendje. A gazdagsÀg csÀbÁtÀsait is gondosan ker¡li, mintha az is a szem¢lyes szabadsÀg egyfajta korlÀtja volna:
àMi kell az embernek, hogy befogja a szÀjÀt, ¢s el¢gedetten f¡st´l´gj´n a pipÀjÀbÂl? Kis keny¢r,
n¢hÀny harapÀs kolbÀsz ¢s egy kis adag nap, amely olykor rÀs¡t az ember hasÀra. ä °rdemes
rosszÁzü kÀsahegyet ÀtrÀgni, hogy a v¢g¢n az embert finomabb koporsÂba rakjÀk? Ami engem
illet, tiszteltetem az ´sszes kÀsaevûket. MagÀnyos bogÀrka voltam, tip-tip, szaladgÀltam a harasztban, gondtalanul tisztogattam csÀpjaimat a naps¡t¢sben, ¢s nemigen t´rûdtem azokkal a
nagy disznÂsÀgokkal, amik a vilÀgban folydogÀltak.Ê (I. 151. o.)
àSzerettem a napos oldalon jÀrni...Ê Reg¢nyeinek ez a motÁvuma szenvedte meg leginkÀbb a demagÂg vilÀgn¢zeti interpretÀciÂkat, holott ez nem mÀs, mint az elemi (a
term¢szetes?) ¢letszeretet kifejezûje, mely pÀrosul az egy¡ttl¢t ´r´m¢vel, melyet a term¢szet ¢s a szeretû embertÀrsak nyÃjtanak. TÃl ezeken a kiragadott reflexiÂkon KarÀcsony reg¢nyeinek vilÀgÀban valÂban gazdagon, ¢rz¢ki elevens¢g¢ben jelenik meg
a term¢szet. AprÂ kis l¢nyeit is mÀr-mÀr kultikus tisztelettel t¡nteti ki az ember ¢s term¢szet k´lcs´n´s egymÀsrautaltsÀgÀt szimbolizÀlÂ r¢szletekben.
A tÀrsadalomrÂl ellenben nem sok jÂ szava van. AnnÀl t´bb azokrÂl az emberekrûl,
akik az arctalan ´sszess¢gben k¡l´n´s szÁnfoltot k¢pviselnek rendszerint azzal, hogy
valamik¢ppen idegenek, el¡tnek az ÀtlagtÂl, vagy ¢ppens¢ggel a tÀrsadalom perem¢re szorultak, mint Csermely, Veronka vagy °berlein doktor. Majdhogynem r¢sztvevû
figyelemmel viseltet egy olyan figura irÀnt is, aki a t´rt¢nelmi fordulat, Trianon utÀn,
a hivatalos ellens¢gk¢pet kellene hogy megtestesÁtse. Volt bajtÀrsÀt, katonÀjÀt, TÂdort,
a romÀn parasztot Felm¢ri akkor sem k¢pes gyül´lni, amikor az lÀtvÀnyosan ¢rezteti
hatalmi f´l¢ny¢t: àKomiszabb ember lett vajon ez a TÂdor? Nem, biztosan most is olyan jÂ pofa
lehet, mint azelûtt, amikor a legrem¢nytelenebb pocsolyÀban is felvidÀmÁtott derüs bokÀzÀsÀval
¢s eg¢szs¢ges kitartÀsÀval. De valami m¢gis k´z¢nk dugta ronda fej¢t, amirûl egyik¡nk sem tehet.
[...] Veszett kutyÀknak nevelnek benn¡nket... ¢s ellopjÀk tûl¡nk a meg¢rt¢s ´r´m¢t. Kûkem¢ny
szavak galuskÀjÀval van tele a pofazacskÂnk, hÀtulrÂl meghergelnek egy kicsit, s akkor egymÀsra
ugatjuk m¢rges galuskÀinkat... Kezdetben teremt¢ az Isten az eget, de vannak, akik azt ÀllÁtjÀk,
hogy a faji gyül´letet. Hatodnap pedig megteremt¢ az embert, aki viszont megteremt¢ az ÃjsÀgokat, hogy a hazugsÀg sohase pusztuljon ki a f´ld´n.Ê (I. 126. o.) BÀrmennyire ragadÂsnak
lÀtszik, KarÀcsony alighanem a mai etnikai hideghÀborÃ idej¢n sem volna k¢pes a gyül´letre.
àMüv¢sz volt, ¢s a müv¢szeten kÁv¡l csak az ¢let ¢rdekelte...Ê (II. 20. o.) ä ÀllÁtja a NAPOS
OLDAL egyik rokonszenves alakjÀrÂl. Ars poeticÀjÀban nyoma sincs annak a prÂf¢tai
magabiztossÀgnak, mellyel az elk´telezett ÁrÂ melengeti tÀrsadalomboldogÁtÂ hivatÀstudatÀt. àNem tudunk semmit megoldani, ¢s semmit nem tudunk marad¢ktalanul kifejezniÊ ä
Árja a NAPOS OLDAL-ban. (II. 87. o.) àAz ember kompenzÀl, mondjÀk a l¢lekelemzûk. Ha nem
tud rÃgni, versben gondolja elÊ ä vallja utolsÂ reg¢ny¢ben. (A MEGNYUGVçS ¹SV°NYEIN.
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Dacia, KolozsvÀr, 1978. I. 94. o.) Az ÁrÂ szerep¢vel kapcsolatos rezignÀciÂ m´g´tt pedig az a fajta ismeretelm¢leti k¢tely munkÀl, amit irodalmon innen ¢s tÃl, sokan csak
most, az ¢vezred utolsÂ harmadÀban szenvedt¡nk meg igazÀn: àNem ragaszkodom a
leÁrt dolgok valÂsÀgÀhoz. °s mi az a valÂsÀg? HÀt tudjuk mi egyÀltalÀn, hogy mi a valÂsÀg? °s
melyik az a hiteles hely, hol van az a vegyvizsgÀlÂ ÀllomÀs, amely a valÂsÀgot vizsgÀlja: a szemben,
amely lÀtja, a logikÀban, amely ¢rzi, vagy az agyvelûfodorban, amely elk¢pzeli? A valÂsÀgok
nagyon csuszamlÂs dolgok, ¢s korÀntsem olyan fontosak. Az agyunk jÀt¢kos kedv¢ben n¢ha igazabb valÂsÀgokat nyÃjt, mint amit a szemlencs¢nk ¢szrevesz...Ê (NAPOS OLDAL. I. 180. o.) Bizony, elkelne manapsÀg is ez a term¢keny k¢tely. Mert ez lehetne a tolerancia egyik
alapja Kelet-EurÂpÀban most, amikor ÀdÀz gyül´lettel fesz¡lnek szembe azok, akik
magabiztosan ugyanazt harsogjÀk: az û (nemzeti vagy ideologikus) valÂsÀgk¢p¡k az
egyetlen, az igazi valÂsÀg...
Mindez vÀzlat csupÀn egy ¢rt¢krendrûl, mely ä jÂllehet sokunk szÀmÀra ¢rv¢nyes
ä jobbÀra kihÁvÀsk¢nt hat, ¢s ma is rejtûzk´d¢sre k¢nyszer¡l. Ha KarÀcsony Benû polgÀr ä nem e vilÀg polgÀra. KorÀn j´tt? TalÀn. Mert olyan ¢rt¢keket k¢pvisel, melyek
ä Ãgy tünik ä nem e vilÀgbÂl valÂk.
A rejtûzk´dû ÁrÂ
Arra vonatkozÂlag, hogy û maga, az izraelita vallÀsÃ Kl¤rmann BernÀt àcivilbenÊ minek is tartotta magÀt, nem sok tudÂsÁtÀs maradt, hacsak nem tekintj¡k ´nvallomÀsnak
mintegy k¢tezer oldalnyi ¢letmüv¢t.25 Kritikusai sokszor kiemelik, hogy reg¢nyeinek
fûhûsei, az ÃjsÀgÁrÂ BaltazÀr vagy Felm¢ri KÀzm¢r, a szobrÀsz, valÂjÀban a szerzû alteregÂi, Àm ez, tÃl az ¢letrajzbÂl bizonyÁthatÂ, de valÂjÀban formÀlis egybees¢seken
(szÁnhelyek, helyzetek, esem¢nyek stb.) korÀntsem d´nthetû el ilyen k¢ts¢get kizÀrÂan. N¢hÀny interjÃn ¢s lev¢len kÁv¡l nemigen maradt fenn olyan megnyilatkozÀsa,
melyben ´nmagÀrÂl k´zvetlen¡l vallana.26
Ma mÀr relevÀnsnak tünik az is, hogy a korabeli irodalmi ¢letrûl ´sszegyüjt´tt dokumentumanyagban oly kev¢s adat van reÀ vonatkozÂlag, mik´zben nÀlÀnÀl sokkal
kisebb kaliberü szerzûkrûl informÀciÂkban gazdag k¢pet kap az olvasÂ. Tudjuk, hogy
minden reg¢ny¢t, a posztumusz k´tet kiv¢tel¢vel, a helikoni csoport kiadÂja, az Erd¢lyi Sz¢pmÁves C¢h adta ki. A jelek szerint k´z¢j¡k tartozott. Hogy egy idûszakban
rendszeresen r¢szt vett az ¢vente rendezett marosv¢csi talÀlkozÂkon, arrÂl a jegyzûk´nyvek tudÂsÁtanak.
De m¢gis feltünû, mennyire nincsen jelen. Mert a talÀlkozÂk jegyzûk´nyveiben bûven r´gzÁtett besz¢lget¢sek alatt irodalomrÂl, politikÀrÂl sohasem szÂlal meg. CsupÀn
akkor besz¢l, ha a helikoni csoport valamilyen megbÁzatÀssal (p¢ldÀul az ÁrÂi seg¢lyalap kapcsÀn) erre k¡l´n f´lszÂlÁtja. Felk¢r¢s¡kre beszÀmolÂkat tart, szabÀlyzatot k¢szÁt. (Az utÂbbira nyilvÀn ¡gyv¢di kompetenciÀja miatt vÀllalkozhatott.)
TudomÀsunk van arrÂl, hogy a romÀn hadbÁrÂsÀg elûtt megv¢dte a kommunista
Salamon LÀszlÂt, akit egy alkalommal Àllamellenes izgatÀssal vÀdoltak. NyilvÀn az egykori v¢denc hÀlÀja is magyarÀzza, hogy a helikoni ÁrÂkat, a nagy ´regeket megszÂlaltatÂ k´tetben27 az elhunyt kortÀrsak k´z´tt egyed¡l Salamon LÀszlÂ emlÁti. Tûle, illetûleg feles¢g¢tûl tudjuk: egy¡tt voltak a kolozsvÀri gettÂban. KarÀcsony ÀllÁtÂlag nem
fogadta el, hogy kizÀrÂlagos zsidÂ identitÀst vÀllalva vegyen ig¢nybe egy svÀjci menek¡ltk´zvetÁt¢st.28 Mielûtt elvitt¢k Auschwitzba, az ÁrÂt Wass Albert kereste meg, a k¢ziratai irÀnt ¢rdeklûd´tt. Ella n¢ni tudÂsÁtÀsa szerint KarÀcsony vÀlaszra sem m¢ltatta,
s a sz´gesdrÂt kerÁt¢stûl visszafordulva, otthagyta Wasst.29 Ma sem tudni, van-e ¢s hol
van a hagyat¢ka.
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Suhai PÀl

EZ VOLT A HçZ
Ez volt a hÀz, a kert s a tÂ:
nagy nyarak ¢s esûk tanÃja,
a folyton megtelû s kiszÀradÂ
g´d´r, a kacsaÃsztatÂ,
amint az idûk ritmusÀt tanulja.

Suhai PÀl: Versek

Ez volt a hÀz, s ez volt a kert:
vadon, bujdostam sürüj¢ben,
mint utazÂ a babbal elkevert
csalÀn k´z´tt, arcomba vert
a gaz, s nem tudtam, ez az ¢den.
Ez volt a kert, a tÂ s a hÀz:
pinc¢tûl f´l a padlÀsÀig
ÀtjÀrtuk minden rejtek¢t, zugÀt,
mint huzat sÀrgult koponyÀt,
ha egykedvüen ÀsÁt.
Ez volt a hÀz, s e legyalult, kimart
f´ld a talaj, dehogy panaszlom,
e kusza, sok vonal kitart,
bÀr szenvedett el¢g vihart
a vad, holdb¢li tÀj, az arcom.
Ez volt a hÀz, ma romjait
csupÀn id¡lt hiÀnya Àssa,
de bennem ¢p, mert felnagyÁt,
k´zelhoz minden tÀvolit
a vesztes¢g fordÁtott optikÀja.

MESTERVçGçSOD
Eln¢mul mÀr a szÂ, szavam
remekmüved csodÀlatÀban:
eg¢sz valÂmmal hangtalan
figyellek, s leesik az Àllam,
mert minden prÂba hasztalan,
s kiv¢gez e t´k¢letess¢g ä
kiv¢gzem ¢n is ´nmagam,
hogy Àrnyam utadra ne ess¢k.
°n hallgatok, dics¢rd magad,
dics¢rje ´nmagÀt a tetted,
hisz Ãgysincs m¢ltÂbb mozdulat,
mely Át¢lkezhetne feletted,
s bÀr szakszerün kinyÁr vasad,
riadalmamat is kioltja,
¢s elfogy, v¢g¡l elapad
a r¢m¡let vilÀgnyi holdja.
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°s hallgatok, az¢rt talÀn,
hogy m¢ltÂbb nyelv szÂljon helyettem,
ha kockak¢nt perd¡lsz alÀm,
s rÀd bukik megbicsaklott testem ä
ha mestervÀgÀsod nyomÀn
el´nt a cs´nd, a kibukÂ v¢r,
akkor a legszentebb a szÀm:
sebem ajka k´sz´nt, te HÂh¢r.

KosÀry Domokos

HATALOMçTV°TEL °S IDEOLñGIA
A G¹RGEY-K°RD°S TºKR°BEN, 1945ä1956 (I)
MagyarorszÀgon, amikor a hÀborÃ utÀn, romok k´z´tt, felocsÃdva, az orszÀg annyi
vesztes¢g ¢s trag¢dia utÀn is meglepû erûvel prÂbÀlt Ãj ¢letet kezdeni, a t´rt¢netfelfogÀs ter¢n k¢t fû, egymÀstÂl elt¢rû tendencia jelentkezett. Az egyik a nyugati,
polgÀri tÀrsadalmak hagyomÀnyait folytatta tovÀbb, ¢s egyben sajÀt hagyomÀnyait, azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy a sz¢lsûjobb veres¢ge ¢s a konzervatÁv erûk sz¢thullÀsa k´vetkezt¢ben a spektrumon bel¡l az Ãj, modernebb demokratikus t´rekv¢sek ker¡ltek
elût¢rbe. Az orszÀgra, az eg¢sz Ãjrakezd¢sre azonban kezdettûl fogva rÀvet¡lt a sztÀlini
hatalom Àrny¢ka, hiszen a t¢nyleges hatalmi eszk´z´ket, a katonai erûre tÀmaszkodva,
annak k¢pviselûi kaptÀk kez¡kbe, helyi megbÁzottjaik ÃtjÀn vagy ¢ppen k´zvetlen¡l.
E hatalom v¢delme alatt a MoszkvÀbÂl hazat¢rtek ¢s a hozzÀjuk itt csatlakozÂk k´r¢ben
l¢trej´tt a sztÀlini t´rt¢netfelfogÀs marxizmusäleninizmus n¢ven ismert helyi k¢pviselete, eleinte ugyan igen szer¢ny keretek k´z´tt, de mÀris buzgÂn k¢sz¡lûdve arra,
hogy az ideolÂgiai irÀnyÁtÀst elûbb vagy utÂbb e t¢ren is magÀhoz ragadja. Ez ugyanis,
n¢zet¡nk szerint, a rendszer alkatÀban, a dolgok term¢szet¢ben, a hatalom strat¢giai
programjÀban eleve benne volt, ¢s csak az irÀnyÁtÂ k´zpont ä Moszkva ä elhatÀrozÀsÀtÂl f¡gg´tt, hogy a nemzetk´zi politikai erûviszonyok lehetûs¢geit m¢rlegelve, ilyen
vagy olyan taktikai meggondolÀsbÂl ezt hol, mikor, milyen ¡temben, mik¢nt hajtja
v¢gre. így azutÀn a k¢t irÀnyzat egy ideig egymÀssal pÀrhuzamosan, egymÀssal alig
¢rintkezve, k¡l´n fejlûdhetett. A àpolgÀriÊ, miutÀn int¢zm¢nyeit, orgÀnumait tûle telhetûen ÃjbÂl mük´dtetni kezdte, nagyjÀbÂl 1948 v¢g¢ig folytatÂdhatott. A àmarxistaÊ
viszont, ha szovjet elûzm¢nyeit ä ¢s azok igen halvÀny hazai visszhangjÀt ä figyelembe
vessz¡k, mÀr 1945 elûtt kialakult. így a k¢t vonulat k´z¡l itt most, elûsz´r, ez utÂbbi
kezdeteit kell egy kiss¢ korÀbbra is visszanyÃlva megtekinten¡nk.
A marxizmus nev¢ben fell¢pû irÀnyzat hatalomra jutÀsÀrÂl volt itt szÂ, amely mÀr
az elûzû ¢vekben is ¢lesedû k¡zdelmet vÁvott mindaz ellen, amit a korÀbbi, Ãn. àpolgÀriÊ t´rt¢netÁrÀs folytatÀsÀnak minûsÁtett. A valÂsÀgban persze e korÀbbi t´rt¢netÁrÀsnak csak az egyik, mondjuk Ágy: 1867-es hagyomÀnyokat folytatÂ, szakmailag ma-
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gasabb szinten mozgÂ ÀgÀt tÀmadta ily erûvel, mÁg ugyanakkor nagyon is elûsegÁtette,
hogy a mÀsik Àg, a àf¡ggetlens¢giÊ tÁpusÃ, nacionalista romantikÀ¢, Ãj ¢letre keljen.1
A dogmatizmus ugyanis sajÀt manipulatÁv c¢ljaira felÃjÁtotta e romantikÀnak szÀmos
olyan elem¢t, jelszavÀt, amelyet felhasznÀlhatott arra, hogy ´nmagÀt a nemzeti f¡ggetlens¢g ¡gye k¢pviselûj¢nek t¡ntesse fel, ¢s Ágy, ¢rzelmekre hatva, n¢pszerübb¢ tegye, mik´zben a valÂsÀgban, e k¡lszÁn m´g´tt, messzemenûen a sztÀlini rendszer politikai k´vetelm¢nyeinek rendelte alÀ a nemzet, a tÀrsadalom ¢rdekeit. Ez volt ä mondhatni ä az az ¢desÁtûszer, amely lenyelhetûbb¢ tette az Ãj ideolÂgia keserü pirulÀjÀt.
Amin nem vÀltoztat, ha tudjuk, hogy voltak, akik valÂban hittek abban, hogy a nemzet
¢s a haladÀs ¡gy¢t Ágy lehet ¢s kell egy¡tt k¢pviselni, a mÃltat pedig jobban, igazÀn
meg¢rteni.
Ezeket az ellentmondÂ jelens¢geket nyilvÀnvalÂan csak Ãgy tudjuk megfelelûen ¢rtelmezni ¢s hely¡kre tenni, ha siker¡l ä legalÀbb a mi ter¡let¡nk´n ä megÀllapÁtanunk, hogy milyen elemekbûl tevûdik ´ssze a t´rt¢netfelfogÀs sztÀlinista modellje.
E sorok ÁrÂja tudvalevûleg nem tartozott azok k´z¢, akik bibliai kinyilatkoztatÀsk¢nt
szoktÀk volt id¢zgetni Marx ¢s Engels ä vagy ¢ppen mÀsok ä ÁrÀsait. EzÃttal azonban
a nyomozÀst az û n¢zeteikn¢l kell kezdenie, hiszen az Ãj irÀnyzat a marxizmus nev¢ben
l¢pett fel, Ãgy, mint annak egyed¡l hivatott ¢rtelmezûje ¢s k¢pviselûje. Nos, ami Marx
¢s Engels n¢zeteirûl olvashatÂ a magyar szabadsÀgharcot ¢s vezetûit illetûen, mÀris
jelzi, hogy a dogmatizmus enyh¢n szÂlva kiss¢ ´nk¢nyesen kezelte sajÀt bibliÀit is.
Marx ¢s Engels t´bb vonatkozÀsban bÁrÀlta a magyar szabadsÀgharc politikai ¢s katonai vezetûit, Ágy Kossuthot ¢s G´rgeyt, de korÀntsem k¢pviselte azt az ÀrulÀsi mitolÂgiÀt, amelyet egykor a magyar emigrÀciÂ, majd a f¡ggetlens¢gi romantika, v¢g¡l pedig, utolsÂ fejlem¢nyk¢nt, a sztÀlini dogmatizmus hirdetett. Engelsnek azt az 1852ben Árt level¢t, amely G´rgey eml¢kiratait bÁrÀlja, bÀr tehets¢g¢t elismeri, sût Ãgy lÀtja,
hogy felette Àllt a t´bbinek, olykor ä ha nem is hiÀnytalanul ä m¢g id¢zt¢k az Ãj irÀnyzat
k¢pviselûi, de m¢lyen hallgattak p¢ldÀul arrÂl a mÀsik, 1853-ban kelt lev¢lrûl, amelyben Engels hatÀrozottan elÁt¢li azokat az àûr¡lt vÀdakatÊ, amelyeket ellenfelei G´rgeyre
szÂrtak. De a sztÀlinista felfogÀsnak a G´rgey-k¢rd¢sben elfoglalt ÀllÀspontja e formÀban nem pusztÀn ¢s egyszerüen a sajÀt alapjÀnak vallott elvekbûl k´vetkezett. A torzulÀst ä nemcsak itt ä mÀs, tovÀbbi elemek bet¡remked¢se is elûid¢zte. HozzÀtehetj¡k,
hogy egy sor mÀs k¢rd¢sben, ahol ily torzulÀsra k´zvetlen¡l nem vagy kev¢sb¢ ker¡lt
sor, a àmarxizmusÊ is produkÀlt olyan megk´zelÁt¢seket, amelyek hasznÀlhatÂnak bizonyultak. Ez t´rt¢nt p¢ldÀul az 1848 elûtti magyar nemesi reformmozgalom ¢s ä bizonyos fokig ä a forradalom tÀrsadalmi felt¢teleinek elemz¢se, ¢rtelmez¢se ter¢n.
Fellelhetû viszont mÀr a sztÀlini dogmatizmus ÀrulÀsi koncepciÂja abban az Ãjabb,
mÀs elemben, amelyet a harmincas ¢vek szovjet t´rt¢netÁrÀsa hordott magÀban. Ezt
mutatta, egyebek k´z´tt, Rebekka A. Averbuch szovjet t´rt¢n¢sznûnek a cÀri intervenciÂrÂl ¢s a magyar szabadsÀgharcrÂl 1935-ben k´zz¢tett munkÀja.2 Hogy ezt mÀr
annak idej¢n, 1936-ban kritikailag figyelembe vehettem, az fûleg G´r´g Imr¢nek volt
k´sz´nhetû; aki elûbb r¢szletes ismertet¢st tett rÂla k´zz¢ az egy¢bk¢nt nem a àhivatalosÊ magyar t´rt¢netfelfogÀst k¢pviselû SzÀzadunk hasÀbjain, majd pedig, k¢r¢semre, szem¢lyes besz¢lget¢s sorÀn, bûvebben tÀj¢koztatott a r¢szletekrûl. G´r´g Imre
(1882ä1974) jeles t´rt¢n¢sz szakember, tanÀr, Szekfü ifjÃkori diÀktÀrsa ¢s barÀtja volt,
aki az elsû vilÀghÀborÃ alatt a hadifogsÀgban tanult meg oroszul, majd a forradalmak
bukÀsa utÀn, hazat¢rve, itthon baloldali n¢zetei miatt nem tanÁthatott, hanem ä fûleg
mint müfordÁtÂ, az orosz irodalom tolmÀcsolÂja ä kiadÂc¢gekn¢l dolgozott. Megnye-
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rû, müvelt, k´zvetlen szem¢lyis¢g¢re, szer¢ny lakÀsÀban, k´nyvek k´z´tt, ma is szÁvesen eml¢kezem.
Bevezet¢s¡l Averbuch historiogrÀfiai Àttekint¢sben bÁrÀlta meg 1848 egymÀst k´vetû magyar megÁt¢l¢seit. Elûbb a ànacionalista legendÀtÊ, amely szerint a nemess¢g,
Kossuth szavÀra, ´nk¢nt mondott le kivÀltsÀgairÂl. AzutÀn azt az 1919 utÀni Ãjabb
felfogÀst, amelyet szerinte fûleg Szekfü Gyula, Eckhart Ferenc, Pethû SÀndor munkÀi
k¢pviseltek, ¢s amely a f¡ggetlens¢gi nyilatkozatot hibÀnak, Kossuthot t´bb¢-kev¢sb¢
politikai fantasztÀnak tartja, G´rgeyt pedig rehabilitÀlja. Averbuch szerint ugyanis ¢ppen az engedetlen fûvez¢r ¢s a b¢kepÀrt ä tehÀt a belsû ellens¢g erûi ä ÀstÀk alÀ a diadalmas forradalmat, ¢s vezettek v¢g¡l az ÀrulÀs, a felt¢tlen megadÀs ÃtjÀra, holott a
bukÀs sem katonai, sem nemzetk´zi politikai okokbÂl nem volt elker¡lhetetlen. Ezt a
t¢ves alapt¢telt bizonyÁtandÂ Averbuch kiadatlan anyagot is felhasznÀl, fûleg Paszkevicsnek annak idej¢n mÀr Scserbatov Àltal kiaknÀzott iratai k´z¡l n¢hÀny tovÀbbi darabot. így Ãjabb leveleket a fegyverlet¢tellel kapcsolatban, amelyekrûl azt hiszi, hogy
perd´ntû bizonyÁt¢kok G´rgey ellen, holott nem vÀltoztatnak ¢rdemben mindazon,
amit mÀr ismer¡nk. G´r´g kritikÀja szerint tehÀt a fegyverlet¢tel elbÁrÀlÀsa tovÀbbra
is azon fordul meg, mint eddig: hogy rem¢nytelen volt-e a k¡zdelem folytatÀsa, vÀrhatÂ volt-e valami kedvezûbb fordulat. Ha nem, ha G´rgey àmint fûvez¢r helyesen viselkedett, akkor az, ami NagyyvÀradon t´rt¢nt, illeti ugyan emberi ¢s t´rt¢neti formÀtumÀt, de az
ÀrulÀs b¢lyeg¢t nem s¡ti rÀÊ. A r¢gi irodalombÂl Averbuch fûleg Lapinski G´rgey-ellenes
eml¢kiratÀra tÀmaszkodik. FelhasznÀlja, egyebek k´z´tt, Brunov londoni orosz k´vet
jelent¢seit, amelyekben p¢ldÀul Russell minisztereln´knek ez az ¢rdekes ¢s jellemzû
kijelent¢se olvashatÂ: àRendkÁv¡l szerencs¢s k´r¡lm¢ny, hogy Kossuth tisztÀra anarchikus
irÀnyt adott a mozgalomnak. NÀlunk [ti. AngliÀban] igen nagy neh¢zs¢gek tÀmadtak volna, ha
megmarad az alkotmÀny ¢s a nemzeti szabadsÀg v¢delm¢nek ÀllÀspontjÀn.Ê V¢g¡l is azonban
G´rgeyt illetûen nem talÀlunk itt olyan valÂban ¢rdemleges, Ãj adatot, amelyet a kutatÀs elûzûleg ä fûk¢nt Steier Lajos munkÀi Âta ä nem ismert volna. Mindent ´sszev¢ve ä G´r´g szerint ä Averbuch k´nyve hasznos adal¢k, amely szorgalomrÂl tanÃskodik, ¢s viszonylag tÀrgyilagos hangnemben ÁrÂdott, de forrÀshasznÀlata ¢s forrÀskritikÀja nem el¢g k´r¡ltekintû, szeml¢lete pedig ànem emelkedik a pÀrtpublicisztika szÁnvonala f´l¢Ê.3
Mi inkÀbb azt mondanÀnk, hogy a szovjet kutatÂ minden igyekezete ¢s feltehetû jÂ
szÀnd¢ka ellen¢re sem tudott ä nem is tudhatott ä mentes¡lni a t´rt¢nelem sztÀlini
koncepciÂjÀnak ott mindenkire rÀnehezedû nyomÀsa alÂl. így lett k´zponti k¢rd¢s a
belsû ellens¢g, az ÀrulÂk vadÀszata a jelenben s a mÃltban egyarÀnt. Azt, hogy volt
Debrecenben egy ä magÀban v¢ve nem igazÀn erûs ¢s nem is a felt¢tlen meghÂdolÀst
kÁvÀnÂ ä àb¢kepÀrtÊ, hogy utÂbb G´rgey helytelenÁtette ä nem utolsÂsorban a seregre
gyakorolt hatÀsa ¢s idûszerütlens¢ge miatt ä a f¡ggetlens¢g kimondÀsÀt, meg hogy
ellent¢tek fesz¡ltek a politikai ¢s katonai vezet¢s k´z´tt, tudtuk mÀr korÀbban is. Itt
azonban a hangsÃly mÀr ÀttolÂdott, ¢s az eg¢sz szabadsÀgharc ¡gye, kimenetele, sorsa
nem a nemzetk´zi erûviszonyok, hanem a belsû ellens¢g, az ÀrulÂ aknamunka f¡ggv¢nye lett. AzÂta, hogy SztÀlin 1927-ben a szociÀldemokrÀcia ellen megindÁtotta nemzetk´zi sÁkon a belsû ÀrulÂk elleni hadjÀratot, ez a munkÀsmozgalmon bel¡li àÀrulÂkeres¢sÊ visszamenûleg kiterjedt a r¢gebbi korokra ¢s mÀs t´rt¢nelmi helyzetek vizsgÀlatÀra is. A jelen politikÀja szabta meg a mÃlt ¢rtelmez¢s¢t. Ez fejezûd´tt ki Averbuch
okfejt¢s¢ben, majd abban is, hogy a sztÀlini t´rt¢netfelfogÀs magyar k¢pviselûi utÂbb
annyit hivatkoztak az û ÀllÀsfoglalÀsÀra.
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Annak idej¢n persze Averbuch k´nyv¢nek nem volt nagy szakmai visszhangja. Azok
sorÀban viszont, akik a hitleri N¢metorszÀg fenyegetû Àrny¢kÀban, a hÀborÃ alatt Kossuth hagyomÀnyait prÂbÀltÀk, tanulsÀgul, felelevenÁteni, m¢gis akadt, aki rÀ hivatkozott. DeÀk Imr¢rûl van szÂ, aki a szÀmüz´tt Kossuth politikai tev¢kenys¢g¢t kezdte
megÁrni ä pontosabban annak egyelûre a Hajnal IstvÀn Àltal mÀr feldolgozott t´r´korszÀgi idûszakÀt. E jÂakaratÃ, de igen konfÃzus k´nyvben, amely az emigrÀciÂs politika nemzetk´zi vonatkozÀsaitÂl a hazai titkos konspirÀciÂkon Àt a Duna-konf´derÀciÂs tervekig sok r¢szletet egybegyüjt, de igen rendezetlen mÂdon, a magyar sajtÂvisszhang nyomÀn r´viden emlÁt¢s t´rt¢nik Averbuch munkÀjÀrÂl is, m¢ghozzÀ ¢ppen
a G´rgey elleni vÀd alÀtÀmasztÀsa c¢ljÀbÂl. DeÀk Imre ugyanis, Kossuth emigrÀciÂs
politikÀjÀnak hÁvek¢nt, sz¡ks¢gesnek tartja Àtvenni az ÀrulÀsi vÀdat, bÀr kiss¢ egy¢ni
fogalmazÀsban. Szerinte ugyanis G´rgey, àamint hozzÀjutott a korlÀtlan hatalomhoz, sietve
megadta magÀt. Nem vÀrta a segÁts¢get, mely angol ¢s francia f´ldrûl k´zeledett MagyarorszÀg
fel¢Ê. 4 Igaz, hogy e f¢lre¢rthetû fogalmazÀssal feltehetûen maga DeÀk sem valami katonai segÁts¢gre gondolt, hanem olyan diplomÀciai fell¢p¢sre, amilyet Teleki LÀszlÂ
szeretett volna ä sikertelen¡l ä elûk¢szÁteni. De az¢rt Ágy is neh¢z megh´kken¢s n¢lk¡l
talÀlkozni egy olyan fantazmagÂriÀba illû k´vetel¢ssel, hogy G´rgey AradnÀl, az ellens¢ges tÃlerû bezÀrulÂ harapÂfogÂjÀban, vÀrja meg, amÁg meg¢rkezik az az angol ¢s
francia àsegÁts¢gÊ, amely e ponton gyakorlatilag akkor is hatÀstalan marad, ha netÀn
megsz¡letik. A szerzû azonban minden ilyen meggondolÀstÂl f¡ggetlen¡l meg van
gyûzûdve arrÂl, hogy G´rgey àtragikus szerepl¢se sorvasztotta el a magyar faji erûfeszÁt¢stÊ.5
Pedig szorgalmas adatgyüjtûrûl van szÂ, aki ekkoriban egy iratgyüjtem¢nyt is k´zz¢tett a szabadsÀgharc t´rt¢net¢rûl, nem egy ¢rdekes sz´veggel, de nem kev¢sb¢ tendenciÂzus vÀlogatÀsi elvek alapjÀn, illetve t¢ves kommentÀrok kÁs¢ret¢ben.6 A jÂakaratÃ igyekezet ugyanis, sajnos, nem el¢g a t´rt¢nelemhez.
Kossuth p¢ldÀjÀt id¢zte fel halÀlÀnak ´tvenedik ¢vfordulÂjÀn, 1944 tavaszÀn, a d´ntû vÀlsÀg k¡sz´b¢n, MoszkvÀban k´zz¢tett f¡zet¢ben, a fû ideolÂgus R¢vai JÂzsef is.7
BÀr az û korÀbbi, a reformkorral, a nemesi polgÀrosodÀssal ¢s 1848 k¢rd¢seivel foglalkozÂ tanulmÀnyai is elsûsorban t´rt¢netpolitikai jellegüek voltak, tehÀt nem pusztÀn a mÃltrÂl szÂltak, ez az ÁrÀsa m¢g hangsÃlyosabban politikai jellegü. Fû c¢lja nem
a t´rt¢neti elemz¢s, hanem annak bemutatÀsa volt, hogy Kossuth neve most ä a II.
vilÀghÀborÃ v¢ge fel¢ ä programot jelent, a bÀtor szembenÀllÀs¢t, a nemzeti v¢delem¢t. MÁg MagyarorszÀgon az elmÃlt negyedszÀzadban ä Árta ä fûleg Kossuth ellenfeleinek: Sz¢chenyinek, BatthyÀnynak, G´rgeynek igyekeztek el¢gt¢telt adni, most, a
vesz¢ly ÂrÀjÀban, Kossuthhoz kell visszat¢rni, aki vÀllalni merte a forradalmi harcot.
Akadtak 1848 ûsz¢n megalkuvÀsra k¢szek. UtÂbb, Debrecenben is b¢kepÀrtiak. Sût
Kossuthnak àG´rgeyvel valÂ ellent¢tei m´g´tt is v¢gsû soron a behÂdolÀsi politika ¢s a szabadsÀgharc k´vetkezetes v¢gigvÁvÀsÀnak ellent¢te rejlett, m¢g ha ez az ellent¢t a forradalmi katonai
¢s civil hatalom k´zti hatÀsk´ri ´ssze¡tk´z¢s k´nt´s¢ben jelentkezett isÊ. Azt vÀrnÀnk, hogy ebbûl G´rgey mint belsû ellens¢g marad¢ktalan elÁt¢l¢se k´vetkezn¢k. EzÃttal azonban
az Ãj motÁvum: a fegyveres ellenÀllÀs meghirdet¢se nagyobb, k´zvetlenebb hangsÃlyt
kapott, mint a szokÀsos sztÀlini koncepciÂ, ¢s ez R¢vai szÀmÀra lehetûv¢ tette, hogy a
nemzeti mÃltrÂl Àrnyaltabban ¢s t´bb egy¡tt¢rz¢ssel nyilatkozz¢k, mint a dogmatizmus mÀs, kev¢sb¢ ig¢nyes k¢pviselûi ¢s mint olykor û maga is, mÀs helyzetekben. çltalÀban: R¢vai m¢g mindig Àrnyaltabban formÀlta meg v¢lem¢ny¢t, mint k¢sûbbi, szer¢nyebb kaliberü, de annÀl nagyhangÃbb utÂdai, ¢s kev¢sb¢ tartotta kÀnonnak minden megÀllapÁtÀsÀt.8 EzÃttal is elismeri: àLehet vitatkozni azon, hogy taktikusan volt-e meg-

758

ã

KosÀry Domokos: HatalomÀtv¢tel ¢s ideolÂgia a G´rgey-k¢rd¢s t¡kr¢ben, 1945ä1956 (I)

vÀlasztva a trÂnfosztÀs kimondÀsÀnak idûpontja 1849 ÀprilisÀban, amikor a tavaszi hadjÀrat
nagy gyûzelmi sorozata elûtt Àllt, ¢s m¢g fontos szempont volt nem elkedvetlenÁteni a hadsereg
monarchista ¢rzelmü, de n¢metellenes tisztikarÀt.Ê UtÂbb a sablonos hazai sz´vegekben ily
fenntartÀsokkal mÀr nem talÀlkozunk. Persze R¢vai is hozzÀteszi: àaz azonban bizonyos,
hogy Kossuthnak ez a l¢p¢se is csapÀs volt a megalkuvÂkra, a b¢kepÀrtraÊ. Azt viszont mÀr
nem teszi hozzÀ, hogy e belpolitikai l¢p¢s nem ÀllÁtotta meg a nemesi àjobbratolÂdÀstÊ
a Szemere-kormÀny alatt ä lÀsd a radikÀlis sajtÂ cikkeit ä, ¢s nem segÁtette elû MagyarorszÀg nemzetk´zi elismertet¢s¢t Ãgy, amint azt vÀrtÀk tûle. A tovÀbbiakban R¢vai term¢szetesen hibÀztatja, hogy G´rgey àlemosolyogta, katonailag ¢rt¢ktelennek tartotta a n¢pfelkelûketÊ, de siet hozzÀtenni: àabban term¢szetesen igaza volt, hogy a n¢pfelkel¢si romantika
ellen fordult, ¢s a hÀborÃt nem partizÀnokkal, hanem regulÀris hadsereggel akarta vÁvniÊ, csak
a n¢pfelkelûk lebecs¡l¢s¢ben nem volt igaza, hiszen azok ä p¢ldÀul Jellachich csapataival szemben ä komoly eredm¢nyeket tudtak el¢rni. A k¢sûbbi sablonos sz´vegekben
azt is hiÀba keresn¢nk, amit R¢vai ä Leninre hivatkozva ä megÀllapÁt, hogy àa '67-es
kiegyez¢s az akkori helyzetben t´rt¢nelmileg elker¡lhetetlen voltÊ.
Abban az itt, e f¡zetben k´zz¢tett, MAGYAR SZABADSçG ä VILçGSZABADSçG cÁmü tanulmÀnyban, amelyet 1938-ban Árt, R¢vai lesz´gezi, hogy àG´rgey gyûztes ¢s zseniÀlis hadvez¢r voltÊ. HozzÀteszi azonban, hogy sereg¢be a àt´rv¢nyess¢gnekÊ ¢s àa Habsburg uralkodÂhoz valÂ hüs¢gnek szellem¢t plÀntÀltaÊ (a àplÀntÀlÀsÊ persze nem az û müve volt) ä meg
hogy Kossuth 1849 tavaszÀn mÀr nem tÀmaszkodhatott àa radikÀlis balszÀrnyraÊ G´rgey
àpÀrt¡t¢si kÁs¢rletei, a b¢kepÀrt mindenÀron kiegyez¢sre t´rekvû politikÀjaÊ ellen. àEz volt egyik
d´ntû oka a szabadsÀgharc bukÀsÀnak.Ê Itt mÀr k´zel jÀr a sztÀlini koncepciÂhoz, bÀr a
belsû ellens¢g m¢g nem a legfûbb motÁvuma.
Az Ãj ideolÂgia hÁvei term¢szetesen kezdettûl fogva G´rgey ellen foglaltak ÀllÀst,
bÀr egy ideig n¢mileg visszafogottan, amÁg nem lehetett a teljes ÀtalakÁtÀst napirendre
tüzni, ¢s vele ä ism¢t ä az ÀrulÀsi vÀdat. A hazaiak oldalÀrÂl MÂd AladÀr 1946-ban,
egy Kossuth-tanulmÀnyÀban, ennek megfelelûen, azt a sematikus bÁrÀlatot vagy Át¢letet fogalmazta meg, hogy àG´rgey nem ¢rtett egyet Kossuth demokratikus politikÀjÀval, a b¢kepÀrtiakkal, a kiegyez¢st keresûkkel rokonszenvezettÊ.9 S amÁg a forradalom ¢s a szabadsÀgharc szÀzadik ¢vfordulÂjÀnak meg¡nnepl¢s¢re folytak az elûk¢sz¡letek, gyakorlatilag
mindk¢t oldalon k¡l´n-k¡l´n, addig a felsû politikai vezet¢s sztÀlinista erûi is vigyÀztak arra, hogy a program lehetûleg olyan àk´z´sÊ ÀllÀsfoglalÀst juttasson kifejez¢sre,
amely nem hozza napvilÀgra a belsû ellent¢teket, de c¢lkitüz¢seivel ä ¢s elhallgatÀsaival ä szÀmukra k´nnyÁti meg a tovÀbbi l¢p¢sek megt¢tel¢t. Az irÀnyelveket a T´rt¢nelmi Eml¢kbizottsÀg szÀmÀra maga R¢vai JÂzsef dolgozta ki. Ezek szerint àki kell domborÁtani Kossuth szakadatlan harcÀt a megalkuvÂkkal. An¢lk¡l, hogy Sz¢chenyi, DeÀk, BatthyÀny Lajos stb. t´rt¢nelmi ¢rdemeit tagadnÀnk, [...] ki kell mondani hatÀrozottan, hogy Kossuth politikÀja volt a helyes, Sz¢chenyi, DeÀk, BatthyÀny, a '48-as b¢kepÀrt ¢s G´rgey politikÀjÀval szemben, Kossuthnak volt igaza, mert az idegen elnyomÂkkal ¢s belsû sz´vets¢geseikkel szemben nem lehetett mÀr akkor sem a k´z¢pÃt politikÀjÀt folytatni, csak a fegyveres nemzeti ´nv¢delem,
a kÁm¢letlen harc politikÀjÀtÊ.10 Az elhallgatÀsok k´z¢ tartozott, hogy G´rgey, akiben persze R¢vai k¢ptelen volt ¢ppen a nemzeti ´nv¢delmi harc elszÀnt hÁv¢t felismerni, feltünûen kimaradt, tetteivel egy¡tt, a programban szereplûk k´z¡l. A T´rt¢nelmi Eml¢kbizottsÀg Àltal k´zz¢tett CENTENçRIUMI ESEM°NYNAPTçR 11 is hallgatott rÂla, viszont sz¡ks¢gesnek lÀtta megeml¢kezni arrÂl az ÀllÁtÂlagos Alekszej Guszev orosz t¡z¢rkapitÀnyrÂl, akit tizen´t tÀrsÀval egy¡tt letartÂztattak, majd hetedmagÀval egy¡tt
kiv¢geztek 1849 augusztusÀban Minszkben, mivel a cÀri hadseregben propagandÀt
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fejtett ki a magyar szabadsÀgharc ¢rdek¢ben. A valÂsÀgban persze ez az eg¢sz Guszev¡gy nem l¢tezett, semmif¢le lev¢ltÀri vagy mÀs adat rÂla nincs, az eg¢sz a szovjet ûrnagyi rangban hazat¢rt Ill¢s B¢la ÁrÂi fantÀziÀjÀnak ¢s politikai szolgÀlatk¢szs¢g¢nek
sz¡lem¢nye volt. Ami persze nem gÀtolta meg az ¢rdekelteket ä ût magÀt is bele¢rtve
ä abban, hogy e valÂtlan mes¢t t´rt¢nelmi t¢nyk¢nt kezelj¢k, elûsegÁtve, hogy beker¡lj´n a t´rt¢nelmi munkÀkba, sût ä nem kev¢sb¢ sz¢gyellni valÂ mÂdon ä a fûvÀrosban utcÀt nevezzenek el Guszevrûl, ¢s eml¢ktÀblÀt ÀllÁtsanak a soha nem l¢tezettnek,
egy¢rtelmü jel¢¡l annak, hogy a sztÀlini politika tulajdonk¢ppen mire becs¡lte, mik¢nt kezelte ¢s alkalmazta eszk´zk¢nt a t´rt¢nelmet is.12 Ettûl f¡ggetlen¡l G´rgey ÀrulÀsa m¢g nem szerepelt az Eml¢kbizottsÀg mÀs kiadvÀnyaiban meg a centenÀriumi
kiÀllÁtÀs anyagÀban, katalÂgusÀban sem.13 Pedig k´zben, bÀr egyelûre csak szükebb
ter¡leten, mÀr kibontakozÂban volt az Ãjabb offenzÁva e k¢rd¢sben is, fûleg a Honv¢d
cÁmü katonai lap cikkeiben, amelyekre alÀbb m¢g visszat¢r¡nk.
A hazai t´rt¢netÁrÀsnak az a mÀsik, szakmailag jelentûsebb Àga, amely 1945 t´rt¢nelmi fordulÂjÀt Ãgy ¢lte Àt, hogy ä legalÀbbis egyelûre ä tovÀbbfejlûdhetett, nem lÀtott
okot arra, hogy mÂdosÁtson a G´rgey-k¢rd¢sben kialakÁtott ÀllÀspontjÀn. Ezt a megk´zelÁt¢st vett¢k Àt, illetve folytattÀk az 1945-ben elk¢sz¡lt, Ãj k´z¢piskolai tank´nyvek 14 ¢s e sorok ÁrÂjÀnak egyetemi elûadÀsai.15 E megk´zelÁt¢sben foglalkoztak
1848 hazai ¢s k¡lf´ldi probl¢mÀival a Teleki Int¢zet francia folyÂiratÀnak cikkei ¢s
z´mmel azok a kiadvÀnyok, amelyek a centenÀrium alkalmÀbÂl lÀttak napvilÀgot.16
HasonlÂk¢ppen JÀnossy D¢nes Ãjabb k´tete, amely folytatta a Kossuth-emigrÀciÂ tovÀbbi ä helyenk¢nt a G´rgey-k¢rd¢st is ¢rintû ä megnyilatkozÀsainak bemutatÀsÀt.17
Ezt k¢pviselte Eckhart Ferencnek a centenÀrium ¢ve alkalmÀbÂl àa szabadsÀg ¢v¢rûlÊ k¢szÁtett ´sszefoglalÂja is.18 Ebben azt olvassuk, hogy Kossuth 1848 ûsz¢n àa j´vendû magyar gyûzelem hadvez¢r¢t lÀtta G´rgeyben, aki nagy buzgalommal ¢s erûs k¢zzel lÀtott
hozzÀ, hogy a megvert, r´gt´nz´tt magyar csapatokbÂl komoly, harck¢pes sereget teremtsenÊ. S
bÀr m¢g Ãgy tudja, hogy G´rgey KomÀromnÀl, 1849. jÃlius elej¢n, megszegte a kormÀnynak a szegedi levonulÀsra tett Ág¢ret¢t, sem ekkor, sem utÂbb nem tartja ÀrulÂnak. Kiemeli, hogy Kossuth r¢sz¢rûl mÀr menek¡l¢sekor elhangzott az ÀrulÀsi vÀd,
amely utÂbb m¢g hatÀrozottabb formÀt nyert, ¢s amely azutÀn àf¢l szÀzadon Àt vita tÀrgya volt a k´zv¢lem¢nybenÊ.19
Ugyancsak a centenÀrium alkalmÀbÂl lÀtott napvilÀgot magyar fordÁtÀsban az a
nemzetk´zi szerzûgÀrda Àltal EurÂpa forradalmairÂl Árt tanulmÀnyk´tet, amelynek a
magyar szabadsÀgharcrÂl szÂlÂ fejezet¢t a szerkesztû, Fejtû Ferenc Árta.20 Az ¢rdekes,
hatÀrozott kontÃrokkal k¢sz¡lt tanulmÀny tulajdonk¢ppen ä jÂ n¢hÀny kritikai megjegyz¢s¢vel egy¡tt ä l¢nyeg¢ben v¢ve szint¢n a magyar kutatÀs ÀllÀspontjÀn bel¡l maradt. Az 1849. januÀri vÀci proklamÀciÂval kapcsolatban lesz´gezi, hogy G´rgey ànem
volt ÀrulÂ. Az ellens¢ggel valÂ ´sszejÀtszÀsnak m¢g a gondolata sem kÁs¢rtette megÊ. Majd hozzÀteszi: àNem ÀrulÂ volt, hanem jÂ hazafi, de rossz politikusÊ, aki v¢gig nem tudott kijutni
abbÂl a dilemmÀbÂl, hogy a forradalom tÀbornoka vagy a b¢kepÀrt tÀmasza. A politikai konspirÀciÂ ¡gy¢t Fejtû kellû arÀnyaira szÀllÁtja le. Szerinte Kossuth valÂban f¢lt
attÂl, hogy àpolitikÀjÀnak k¢pviselûhÀzi ellenfeleiÊ ¢s G´rgey egymÀsra talÀlnak. Ez, ha
àG´rgey osztÀlyszÀrmazÀsÀt, politikai koncepciÂjÀt ¢s Kossuthtal szemben valÂ inger¡lts¢g¢t tekintj¡k, logikus is lett volnaÊ. Csak ¢ppen nem Ágy t´rt¢nt. àNemcsak G´rgey tÀj¢kozatlansÀgÀn, hanem a b¢kepÀrti politikusok ¡gyetlens¢g¢n is mÃlt, hogy csak akkor l¢ptek ¢rintkez¢sbe,
amikor talÀlkozÀsuknak mÀr nem lehettek sÃlyosabb politikai k´vetkezm¢nyei.Ê Abban, hogy
B¢cs helyett Buda ellen vonult, G´rgeyt vezethett¢k politikai indokok, de nem a b¢-
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kepÀrttal ´sszejÀtszva, hiszen b¢kepÀrti k¢pviselûkkel elûsz´r csak mÀjus 31-¢n, tehÀt
Buda bev¢tele utÀn ker¡lt ¢rintkez¢sbe. A koncentrÀlÀs terve 1849 nyarÀn a katonai
vezetûk ä ¢s nemcsak G´rgey ä fegyelmezetlens¢g¢n hiÃsult meg. A fegyverlet¢tel elker¡lhetetlen volt, de ezt G´rgey Kossuth politikÀjÀnak elÁt¢l¢s¢vel kapcsolta ´ssze,
aki Ãgy tünt fel elûtte, àmint egy tragikomikus rajongÂ, aki ´nmagÀt ¢ppÃgy megcsalta, mint
azokat, akik hittek benneÊ. Egy kiss¢ Ãgy, mint utÂbb A NAGYIDAI CIGçNYOK szerzûje
elûtt, egy keserü pillanatban. G´rgey àaz ÀrulÂ jelzût, amellyel a menek¡lû Kossuth ¢s hÁvei
illett¢k, ¢s amelynek ÂdiumÀtÂl csupÀn ¢vtizedek mÃlva mentette fel a higgadt t´rt¢netÁrÀs, nem
¢rdemelte meg, hiszen a veres¢g valÂban feltartÂztathatatlan volt ä de Kossuth irÀnti hütlens¢g¢vel ¢s vÀdaskodÀsÀval G´rgey beszennyezte a fegyverlet¢tel tragikus alkalmÀnak gyÀszos nagyszerüs¢g¢t. CsupÀn az menti G´rgeyt, hogy bosszÃs irÂniÀja, embermegvetû kev¢ly gûgje sajÀt
magÀt sem kÁm¢lteÊ.
A Magyar K¡l¡gyi TÀrsasÀg jÂ kezdem¢nyez¢s¢bûl viszont, hogy az orosz eml¢kiratok ¢rdekes anyagÀbÂl lÀsson egy vÀlogatÀs napvilÀgot, v¢g¡l csak egy igen gyenge
k´tet sz¡letett meg.21 Ebben, valÂban fontos sz´vegek helyett, mind´ssze k¢t ÁrÀs lÀtott
napvilÀgot. Az egyik egy orosz katona A. Fatyijev Àltal feljegyzett elbesz¢l¢se, Zsatkovics KÀlmÀn mÃlt szÀzadi (1886) fordÁtÀsÀban,22 de a korÀbbi k´zl¢s adatainak megemlÁt¢se n¢lk¡l. A mÀsik pedig, m¢g kev¢sb¢ szerencs¢s megoldÀsk¢nt, Scserbatov
Paszkevics-¢letrajzÀnak nem eredeti r¢szleteit, hanem annak a mÃlt szÀzadi szlovÀk
publicista: SzvetozÀr Hurban-Vajansky Àltal k¢szÁtett kivonatos ÀtdolgozÀsÀt adta viszsza magyarul.23 Ebben jÂ n¢hÀny t¢ved¢s olvashatÂ, p¢ldÀul az, hogy Kossuth m¢g
Szegeden volt, amikor G´rgey Aradra ¢rt. A vÀlogatÀst sajnos nem az orosz irodalom
jÂ ismerûje, TrÂcsÀnyi ZoltÀn v¢gezte, aki a k´tet bevezetûj¢t Árta. Ebben term¢szetesen nem nevezi G´rgeyt ÀrulÂnak, bÀr utal Kossuth ¢s G´rgey ellent¢t¢re a f¡ggetlens¢gi nyilatkozat k´r¡l, ¢s megjegyzi, hogy àhuzakodÀsuk k´zben elmulasztottÀk B¢cs
megtÀmadÀsÀtÊ, ¢s Ágy àaz osztrÀk hadsereg megerûs´dikÊ.
EmlÁts¡k meg v¢g¡l azt a nagy tanulmÀnyk´tetet, amely a kitünû SzabÂ IstvÀn szerkeszt¢s¢ben lÀtott napvilÀgot Debrecenrûl mint a szabadsÀgharc fûvÀrosÀrÂl.24 Ebben
maga SzabÂ IstvÀn a k¡zdelem szervez¢si probl¢mÀit elemezte a tûle megszokott alapossÀggal.25 A hadsereg szervez¢s¢rûl szÂlva kiss¢ visszatekintett az 1848 v¢gi elûzm¢nyekre is. A nemzetûr´k, akiktûl G´rgey sietett megszabadulni, mert a fegyelmezetlens¢get ànem szenvedte elÊ, komolyabb harci ¢rt¢ket szerinte sem k¢pviseltek. G´rgey
panaszÀra pedig, hogy katonÀinak k´penye rossz, Kossuthnak azt a karÀcsony elsû
napjÀn kelt vÀlaszÀt id¢zte, amely àa valÂsÀgot mÀr alig ¢rz¢kelveÊ reagÀlt erre Ágy: à¢pp
ez¢rt kell egy meleg marsch ¢s gyûzelem, hogy ezen hiÀnyt helyrehozhassuk, hever¢sben fÀzik meg
az emberÊ.26 SzabÂ megÀllapÁtÀsa szerint tovÀbbÀ Kossuth 1849 k¡sz´b¢n a fûvÀros feladÀsÀ¢rt àfelindulva ¢s nyilvÀnvalÂan jogtalanulÊ Át¢lte el, sût fenyegette meg G´rgeyt,
hiszen û Buda elûtt csak àalig k¢tes kimenetelüÊ csatÀt vÀllalhatott volna.27 A felvid¢ki
hadjÀrat alatt viszont G´rgey nagy eredm¢nyeket ¢rt el àa sereg felszerel¢s¢nek kieg¢szÁt¢se
¢s katonÀs szellem¢nek tekintet¢benÊ. A k´tet t´bbi szerzûje k´z¡l CsobÀn Endre a vÀci
proklamÀciÂrÂl Árva nyitva hagyja a d´nt¢st a k¢t, egymÀssal szemben ÀllÂ felfogÀs
k´z´tt, hogy ez politikai pÀrt¡t¢s volt-e vagy pedig a tisztikar bomlÀsÀnak ellenszere.28
E k´tetet ä ¢s Eckhart fent emlÁtett k´nyv¢t ä azonban mÀr ä ha nem is elsûsorban
a G´rgey-¡gyben elfoglalt ÀllÀspontjuk miatt ä ¢les tÀmadÀs ¢rte az Ãj koncepciÂ hÁveinek oldalÀrÂl. N¢hÀny ifjÃ ¢s harcias kritikus, Àttekintve a centenÀriumi ¢v irodalmÀt a SzÀzadok hasÀbjain, SzabÂ k´tet¢nek szerzûirûl azt ÀllÁtotta, hogy ànyÁltan Àtveszik
a b¢kepÀrt [...] tÀmadÂ, destruÀlÂ hangjÀt a forradalom politikai ¢s k´zigazgatÀsi szerveivel szem-
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benÊ, ¢s hogy àa pozitivizmus ¢s ÀltudomÀnyos objektivitÀs ÀlarcaÊ alatt ä egyebek k´zt ä àa
jÂt¢kony feled¢s fÀtyolÀbaÊ borÁtjÀk a fûpapsÀg, az arisztokrÀcia, a birtokos nemess¢g ¢s
tisztikar jÂ r¢sz¢nek àÀrulÂÊ magatartÀsÀt.29 EckhartrÂl, akinek nev¢t k´vetkezetesen
rosszul EckhÀrtnak ÁrtÀk, ugyanezek a szerzûk lesz´gezt¢k, hogy amit Árt, az àtudomÀnyos formÀba bÃjtatott ellenforradalmi propagandaÊ, mÂdszere meg àa reakciÂs t´rt¢netÁrÀs ismert fegyvertÀrÀbÂl valÂÊ, ahonnan ànem is szükmarkÃan vÀlogatta ´ssze hamisÁtÀsaitÊ, Ágy azt, hogy àG´rgey dics¢ret¢t zengve û is elÁt¢li a n¢pfelkel¢s harci ¢rt¢k¢tÊ.30
Ez a tÀmadÀs, amely persze kiindulÀsul RÀkosi MÀtyÀs ¢s R¢vai JÂzsef ÃtmutatÀsÀra
hivatkozott, azt jelezte, hogy ekkor mÀr a sztÀlini koncepciÂ hÁvei hatalmon tudtÀk
magukat, hiszen a SzÀzadok 1948. ¢vfolyama tulajdonk¢ppen csak 1949-ben lÀtott napvilÀgot. A kritika azonban mÀr elûbb is ¢lesedett, n¢ha jelent¢ktelennek tünû kiadvÀnyok ellen is. TÂth Lajosnak egy igen szer¢ny ig¢nyü ¢s szÁnvonalÃ kis f¡zet¢t, amely
G´rgey à¢letreg¢ny¢tÊ bemutatandÂ ugyancsak 1948-ban jelent meg Debrecenben,31
ifjÃ bÁrÀlÂja oly h¢vvel tÀmadta meg, mintha ¢rdemes volna ÀgyÃval ver¢bre lûnie, ¢s
persze lesz´gezte, hogy G´rgey àa forradalom ellens¢ge volt, s tev¢keny szerepet vÀllalt a
f¡ggetlens¢gi harc megbuktatÀsÀbanÊ.32 S m¢g abban az ¢vben megjelent az Ãj irÀnyzatnak
a centenÀrium meg¡nnepl¢s¢re szÀnt reprezentatÁv kiadvÀnya, a FORRADALOM °S SZABADSçGHARC , amelynek h¢t szerzûje k´zt ott szerepelt Andics Erzs¢bet, MÂd AladÀr,
Nemes Dezsû.33 A SzÀzadok fent id¢zett kritikai szeml¢je szerint ez volt àaz elsû nagyobb
szabÀsÃ kÁs¢rlet a forrÀskutatÀsnak a marxiälenini ideolÂgiÀval valÂ egyesÁt¢s¢reÊ.34 S ha egyk¢t szerzû eset¢ben k¡l´n´sebb forrÀskutatÀsrÂl nem is igen besz¢lhet¡nk,35 a vezetû
¢s legterjedelmesebb tanulmÀny, MÂd AladÀr tollÀbÂl, mindenesetre viszonylag sz¢les
adatgyüjt¢sre ¢p¡lt.36 MÂd valÂban ûszinte meggyûzûd¢ssel vallotta, mÀs munkÀiban
is, hogy az Ãj koncepciÂ a nemzeti f¡ggetlens¢gnek azt az ¡gy¢t k¢pviseli, amely, az
¢rte vÁvott k¡zdelemmel, az utolsÂ n¢gy ¢vszÀzad magyar t´rt¢nelm¢nek ä szerinte ä
t´retlen fû vonalÀt adta meg.37 S e szubjektÁv jÂindulata ¢s r¢szben talÀn bizonyos naivitÀsa, ha nem Âvta is meg nagy szakmai hibÀktÂl, mindenk¢ppen megÂvta attÂl, hogy
a sztÀlini koncepciÂ mÀs, fûbb hazai k¢pviselûivel eg¢szen azonos kategÂriÀt k¢pviseljen. MagÀt az irÀnyzatot persze ûszint¢n igyekezett a szabadsÀgharc elûadÀsÀban ¢rv¢nyesÁteni, nemcsak abban, hogy tÀrsadalmi felt¢telekre vezette vissza azt, amit a korÀbbi t´rt¢netÁrÀs rendszerint szem¢lyi ellent¢tk¢nt ¢rtelmezett, hanem ä fûleg ä a bukÀs okainak elemz¢s¢ben. Az àÀrulÂÊ jelzû osztogatÀsÀban mÀsoknÀl tartÂzkodÂbb
ugyan, de az¢rt Ãgy lÀtja, hogy G´rgeyt nem lehet àaz egy¢ni ¢s politikai felelûss¢g alÂlÊ
felmenteni, ¢s hogy Kossuth a viddini lev¢lben àjoggal Át¢lkezett felette, ¢s okolta ût az ÀrulÀs¢rtÊ. S v¢g¡l arra a konklÃziÂra jut, hogy a szabadsÀgharc nem az¢rt bukott meg,
àmert a tÃlerû vagy Kossuth ¢s G´rgey szem¢lyi ellent¢tei akadÀlyoztÀk meg gyûzelm¢t, hanem
az¢rt, mert a kompromisszum megfojtotta Kossuth ¢s a n¢p tetterej¢tÊ. Elbukott, àmert az idegen
reakciÂval szemben mindenkor csak a belsû reakciÂ felszÀmolÀsa biztosÁthatja a gyûzelmetÊ. Erre
az akkori politikai vezetû r¢tegek nem voltak k¢pesek, de a jelen ebbûl levonhatja a
tanulsÀgokat. íme: a sztÀlini koncepciÂ ¢s vele, elsû helyen, a belsû ellens¢g vadÀszata,
mind a politikÀban, mind abbÂl k´vetkezûleg, a mÃltra visszavetÁtve.38
Ebben szerepet kapott a szovjet t´rt¢netirodalom eredm¢nyeinek tolmÀcsolÀsa, bemutatÀsa is. Ismertett¢k a SZOVJETUNIñ T¹RT°NETE cÁmü munka (1940) idevÀgÂ
r¢szlet¢t.39 K´zz¢tett¢k a mÀr emlÁtett R. A. Averbuch egyik ä egy¢bk¢nt hasznos ä
tanulmÀnyÀt a magyar forradalom kedvezû visszhangjÀrÂl a mÃlt szÀzadi orosz haladÂ
gondolkodÂk k´r¢ben,40 valamint egy nyilatkozatÀt a centenÀrium alkalmÀbÂl.41 Az
azonban, hogy a sztÀlini koncepciÂval ´ssze´tv´zz¢k àa magyar polgÀri t´rt¢neti gondol-
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kodÀs nagy retrogrÀd hagyomÀnyÀt: a nemzeti t´rt¢nelem hûs´kre ¢s ÀrulÂkra bontÀsÀtÊ ä hogy
egy talÀlÂ meghatÀrozÀst id¢zz¡nk42 ä, term¢szetesen a hazai ideolÂgusokra vÀrt. S
Ágy a munkÀsmozgalmon bel¡li ÀrulÂvadÀszaton edzûd´tt publicisztikÀnak siker¡lt a
r¢gi, àf¡ggetlens¢giÊ pÀrti jelszavakat ÃjjÀ¢lesztenie, ¢s ism¢t megindult az osztÀlyÀrulÂk utÀn a nemzetÀrulÂk visszakeres¢se. Szakmailag meglehetûsen ig¢nytelen szÁnvonalon, de politikailag annÀl sÃlyosabb k´vetkezm¢nyekkel.
°rdemes itt n¢hÀny fûbb politikai, illetve szakmai esem¢ny kronolÂgiÀjÀt egy¡tt
szem¡gyre venn¡nk.
1949. mÀrcius 27.: A Magyar T´rt¢nelmi TÀrsulat k´zgyül¢s¢n az Ãj eln´k, a
MoszkvÀbÂl hazat¢rt Andics Erzs¢bet bemutatkozÂ besz¢d¢ben sommÀsan megb¢lyegzi ¢s elveti az elûzû korszak eg¢sz t´rt¢netÁrÀsÀt. Szerinte 1919 utÀn àmegindult a
magyar nemzet nyÁlt ÀrulÂinak a rehabilitÀlÀsa PÀlffy JÀnostÂl ¢s KÀrolyi SÀndortÂl G´rgey ArtÃrigÊ. K´vetendû mintak¢pk¢nt pedig, akihez visszat¢rn¡nk ¢rdemes, HorvÀth MihÀly mellett Thaly KÀlmÀnt ÀllÁtja az egybegyültek el¢. TehÀt ä jellemzû mÂdon ä a
nacionalista romantika ¢s retrogrÀd nemesi eszm¢nyek hamisÁtÀsairÂl ismert k¢pviselûj¢t.43
1949. mÀrcius 30.: letartÂztatjÀk Rajk LÀszlÂt ¢s tÀrsait, mik´zben a sajtÂ a belsû
ellens¢g Àltal k¢pviselt szem¢lyeket hangsÃlyozza, ¢s az ¢bers¢gre intû szÂlamokat ism¢telgeti.
1949. mÀjus 25.: Buda visszafoglalÀsÀnak szÀzadik ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl SÂlyom
LÀszlÂ altÀbornagy besz¢det mond a vÀrbeli honv¢dszobornÀl Farkas MihÀly vez¢rezredes, honv¢delmi miniszter, az çVH magas rangÃ tisztjei, valamint Szakasits çrpÀd
k´ztÀrsasÀgi eln´k jelenl¢t¢ben, akit egy ¢v mÃlva majd szint¢n letartÂztatnak. SÂlyom
hangsÃlyozza, hogy BudavÀr bev¢tele ragyogÂ fegyvert¢ny volt, de egyben àa szabadsÀgharc bukÀsÀhoz vezetû Ãt elsû ÀllomÀsa isÊ, mert az ostrom idûvesztes¢get okozott ¢s az
ellenf¢l ¡ld´z¢s¢ben megtorpanÀst. A tanulsÀg: àa legnagyobb erûfeszÁt¢s is bukÀsra van
Át¢lve, ha a n¢p nem szÀmol le belsû ellens¢geivel, az ÀrulÂkkal ¢s kalandorokkalÊ. Ez¢rt a hadsereg àkatonai vezetûivel ¢l¢n egy emberk¢nt sorakozz¢k fel a magyar n¢p politikai vez¢re m´g´tt!Ê.44 °rtsd: RÀkosi MÀtyÀs m´g´tt.
1848 ¢s 1948 probl¢mÀinak ´sszevet¢s¢vel azonban az altÀbornagy mÀr elûzûleg is
foglalkozott. A Honv¢d cÁmü katonai szakfolyÂiratban, amely a centenÀrium idûszakÀban t´bb idevÀgÂ cikket k´z´lt,45 mÀr elûzûleg k¢t ÁrÀst tett k´zz¢, a felelûs szerkesztû:
R¢czey Ferenc vez¢rûrnagy felk¢r¢s¢re,46 m¢ghozzÀ G´rgeyrûl. Az elsûben, amely
1948 mÀjusÀban lÀtott napvilÀgot, elsûsorban azt a probl¢mÀt elemezte, hogy a r¢gi
rendszer hadsereg¢nek tisztjei hogyan ÀllhattÀk meg a hely¡ket 1848-ban, illetve
most, 1948-ban.47 Ez a k¢rd¢s egy¢nileg is k´zelrûl ¢rdekelte, ¢s Ágy cikke helyenk¢nt
szinte az ´nvallomÀs jelleg¢t ´lt´tte fel. SÂlyom LÀszlÂ (1908ä1950) ugyanis, mint egy
korÀn elhunyt jÀrÀsbÁrÂ f¢lÀrva fia, katonai fûreÀliskolÀban kapott ingyenes helyet,
majd a Ludovika Akad¢mia elv¢gz¢se utÀn, 1936-ban avattÀk hadnaggyÀ a Horthyhadseregben. Itt tehets¢ge ¢s szorgalma miatt hamar felvett¢k a Hadi Akad¢miÀra is,
de a vez¢rkarba mÀr nem vett¢k Àt szÀrmazÀsa miatt, a jobbra tolÂdÂ politikai viszonyok k´z´tt. SÂlyom a szovjet elleni hÀborÃ kit´r¢s¢t k´vetûen, 1941 nyarÀn kil¢pett
a honv¢ds¢g ÀllomÀnyÀbÂl. A polgÀri ¢letben volt ludovikÀs bajtÀrsa, PÀlffy Gy´rgy
segÁts¢g¢vel siker¡lt elhelyezkednie, ¢s rajta kereszt¡l ker¡lt kapcsolatba az illegÀlis
kommunista pÀrttal is. 1944-ben vele egy¡tt vett r¢szt a pÀrt Katonai BizottsÀga tagjak¢nt a Magyar Front tev¢kenys¢g¢ben, 1945-ben Budapest elsû rendûrfûkapitÀnya,
majd a n¢phadsereg egyik szervezûje ¢s elsû vez¢rkari fûn´ke lett. Politikai ÀllÀsfog-
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lalÀsÀt egy¢rtelmüen t¡kr´zte egyebek k´zt az a nyilatkozata, amelyben 1948 elej¢n
a magyar szabadsÀgharcos sz´vets¢g megalakulÀsa alkalmÀbÂl elÁt¢lte a belsû reakciÂ
aknamunkÀjÀt, az ´sszeesk¡vûket, ¢s hitet tett a n¢pi demokrÀcia tovÀbb¢pÁt¢se mellett, folytatva DÂzsa Gy´rgy, RÀkÂczi Ferenc, a szabadsÀgharc honv¢dei ¢s ä utÂbb ä
a magyar partizÀnok hagyomÀnyait.48 Az Ãj ideolÂgia politikai vonalÀnak ¢s egyben
t´rt¢netfelfogÀsÀnak Àtv¢tel¢vel term¢szetesen egy¡tt jÀrt G´rgey szerep¢nek elÁt¢l¢se
is. A meglepû inkÀbb az, hogy ebben az elsû cikkben SÂlyom mennyi bele¢rz¢ssel, sût
egy¡tt¢rz¢ssel prÂbÀlta rekonstruÀlni G´rgey lelkivilÀgÀt 1848 ûsz¢n. Egy kiss¢ mintha sajÀt probl¢mÀit elemezte volna. Kifejtette, hogy G´rgey ànem szÀmÁtÀsbÂl, hanem
meggyûzûd¢s¢hez hÁven jelentkezett a honv¢d seregbeÊ. Lelkesen szolgÀlta a nemzet ¡gy¢t. A
csepeli eset sem àpolitikai karrierizmusÊ k´vetkezm¢nye volt nÀla, hanem azt bizonyÁtotta, hogy û komolyan veszi a forradalom v¢delm¢t, à¢s sokkal nagyobb m¢rt¢kben
f¡ggetlenÁti magÀt a mÃlt elûÁt¢leteitûl, mint t¢nyleges tiszttÀrsaiÊ. Neh¢z vÀlasztÀs ¢s prÂbat¢tel el¢ akkor ker¡lt, amikor Kossuth megbÁzÀsÀbÂl a parndorfi tÀborba ment. Itt
àr¢gi bajtÀrsaivalÊ talÀlkozott, àakik sokkal kev¢sb¢ szabadultak meg elûÁt¢leteiktûlÊ, mint û.
àVajon feltÀmad-e lelk¢ben a mÃlt, megÃjulnak-e a r¢gi er¢nyek ¢s vel¡k a r¢gi hibÀk? Vajon ki
ker¡l ki gyûztesen a harcbÂl, a forradalmÀr-e vagy a csÀszÀri kirÀlyi tiszt?Ê SÂlyom, aki a forrÀsanyagban ¢s annak kritikai kezel¢s¢ben lÀthatÂlag nem volt el¢gg¢ tÀj¢kozott, szÂ
n¢lk¡l tudomÀsul veszi, amit G´rgey eml¢kirataiban arrÂl mond, hogy û a tÀborban
ellenezte az osztrÀk hatÀr Àtl¢p¢s¢t, ¢s ettûl szÀmÁtja visszafordulÀsÀt a mÃlt fel¢. A
valÂsÀgban persze, mint Kossuth lelkes beszÀmolÂibÂl is kitünik, G´rgey v¢g¡l igenis
tÀmogatta az elûnyomulÀst, Kossuth javaslatÀt, csak ¢ppen utÂlag errûl mÀr nem Árt.
SÂlyom viszont mÀris sietett a tanulsÀgot levonni: àForradalmakat nem lehet a r¢gi rend
vez¢reivel gyûzelemre juttatni.Ê A szabadsÀgharcnak is az volt az egyik fû probl¢mÀja, hogy
àsiker¡l-e forradalmi sereget l¢trehozniÊ ¢s azt àforradalmi vezetûkÊ kez¢re adni. àA mi generÀciÂnk ä folytatja SÂlyom ä, amely sokkal szerencs¢sebb k´r¡lm¢nyek k´z´tt, hasonlÂ probl¢mÀkkal ker¡lt szembe, minden eddigin¢l jobban meg¢rti, mit jelent a valÂdi forradalmi vez¢rÊ,
aki àtÁzezrek lelkesed¢s¢tÊ tudja pÂtolni, amire viszont àegyed¡l a sziklaszilÀrd meggyûzûd¢s,
az ¡ggyel valÂ teljes azonosulÀs tehet k¢pess¢Ê. G´rgey viszont ä a szerzû szerint ä mÀris
elfordult a forradalomtÂl. így azutÀn ettûl kezdve ¢rthetû mÂdon, l¢p¢srûl l¢p¢sre
szigorÃ bÁrÀlat kÁs¢ri tetteit. InkÀbb az a meglepû, hogy m¢g ezutÀn is kap egy r¢sztvevû mondatot arrÂl, hogy àmennyi keserves csalÂdÀson kellett kereszt¡lmennie, mÁg az Àlmok
vilÀgÀbÂl a f´ldre ¢rkezettÊ. Ettûl eltekintve azonban egy¢rtelmü elÁt¢l¢sben r¢szes¡l,
mert ä a szerzû szerint ä a nemzetûr´ket hazaeresztve àszakÁtÊ a forradalmi elemekkel,
àszinte c¢ltudatosan gyengÁti sereg¢tÊ. K¡l´n megrovÀst kap àa kormÀny utasÁtÀsÀnak merev,
szÂ szerinti v¢grehajtÀsaÊ, k´zelebbrûl a hatÀrvonal megszÀllva tartÀsa miatt, amely ellen
annyit hadakozott, de az¢rt is, hogy a nagy visszavonulÀsig t¢tlen maradt.
Az a benyomÀsunk, hogy ez a megk´zelÁt¢s, a maga elismerû, kezdeti mondataival,
nemigen nyerte el az illet¢kes politikai-ideolÂgiai pÀrtvezet¢s tetsz¢s¢t. TalÀn ä szÂban
ä r¢sz¡krûl bizonyos, lÀtszÂlag jÂ szÀnd¢kÃ ¢s barÀtsÀgos figyelmeztet¢s is elhangozhatott. Erre vall, hogy SÂlyom LÀszlÂ m¢g az ¢v ûsz¢n G´rgeyre egy olyan, Ãjabb tanulmÀnyban t¢rt vissza, amely a korÀbbi folytatÀsÀnak volt ugyan tekinthetû, hiszen
fûleg a vÀci proklamÀciÂval foglalkozott, de bûven visszanyÃlt az elûzû cikk t¢mÀjÀra
is, csak ¢ppen kiss¢ vÀltozott hangszerel¢sben.49 Bevezetû mondatai is egy kiss¢ mentegetûzûnek tünnek. Amikor elûzû cikke megÁrÀsÀra a lap szerkesztûs¢g¢tûl felk¢r¢st
kapott ä olvassuk itt ä, tÀj¢kozottsÀga e k¢rd¢srûl àaz Àtlagk¢pzetts¢gü katona szÁnvonalÀn
mozgottÊ, ¢s G´rgeyrûl amolyan àpÀrtatlanÊ v¢lem¢nye volt. De azutÀn Àtn¢zte eml¢k-
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iratait n¢hÀny fontosabb mÀs kiadvÀnnyal egy¡tt, ¢s rÀj´tt, hogy G´rgey k´r¡l a àszÀz¢ves sz¢pÁtget¢s ¢s hazudozÀs a kapitulÀnsoknak, a kiegyezûknek, a forradalom gyül´lûinek müve
voltÊ. Ilyen tanulsÀgot viszont azok a munkÀk, amelyeket a szerzû valÂban forgatott
¢s id¢zett is pontosan, nem sugalltak ä sem G´rgey memoÀrjai, sem Steier kiadvÀnyai,
de m¢g ä Ãj darabk¢nt ä az Andics Àltal kedvelt HorvÀth MihÀly ´sszefoglalÂja sem,
bÀr az ä lÀttuk ä valÂban elÁt¢lte G´rgeyt. Ez a konklÃziÂ, ilyen hangnemben, nyilvÀnvalÂan nem az id¢zett irodalom, hanem az adott politika ¢s ideolÂgia forrÀsÀbÂl szÀrmazott. A szerzû pedig, aki egy¢rtelmüen az Ãj vilÀg mellett foglalt ÀllÀst, ezt az ÃtmutatÀst is k¢sz fenntartÀs n¢lk¡l k´vetni. így lesz G´rgey mÀr, az elûzû cikk jellemz¢s¢tûl
elt¢rûen, egyszerüen àkiel¢gÁthetetlen t´rtetûÊ, aki àcsak ¢rv¢nyes¡l¢se szempontjÀbÂl n¢zi az
embereket ¢s a dolgokatÊ. G´rgey politikÀja pedig l¢nyeg¢ben v¢ve àteljesen azonosÊ a àkirÀlyi zsarnokÊ ¢s àa feudÀlis magyar reakciÂ n¢pellenes, a szabadsÀggal ¢s haladÀssal szemben
ÀllÂ politikÀjÀvalÊ. Benne àa nagyvonalÃsÀgot ¢s fantÀziÀt egy¢ni varÀzsa, fegyelmezû- ¢s rendszerezûk¢szs¢ge pÂtolta. UtÂbbi k¢t tulajdonsÀga azonban az alsÂ szintü vezetû szÁnvonalÀn ÀllottÊ. HatÀrozatlan volt, t´prengû ¢s k¢sedelmes. SzÁvÂs c¢ltudatossÀga, kem¢nys¢ge
volt az, ami àvalÂszÁnüleg Kossuthra is hatÀst gyakoroltÊ. A bû egy¢ni jellemz¢s utÀn ugyanis most a KossuthäG´rgey viszony elemz¢se k´vetkezik. àKossuth, aki az esem¢nyek valÂdi
irÀnyÁtÂja, nagy Àttekint¢s¢vel, szÀrnyalÂ fantÀziÀjÀval a hadÀszat ter¢n is mÀr az elsû naptÂl
kezdve zseniÀlis dilettÀnsnak mutatkozik. Egyetlen hibÀja, hogy n¢ha elszakad a realitÀsok talajÀrÂl.Ê S j´n ä ism¢t ä a decemberi visszavonulÀs, amelynek sorÀn a szerzû G´rgeynek
szem¢re veti, hogy mi¢rt tartott ki Gyûrn¢l nyolc napig, ¢s t¢rk¢pen is jelezni prÂbÀlja,
hogy milyen mÀs, jobb lehetûs¢gei lettek volna. Majd egy politikai helyzetk¢p s utÀna
a vÀci proklamÀciÂ, amely ànyÁlt pÀrt¡t¢s, lÀzadÀsÊ volt àa forradalmi kormÀny ¢s a forradalom ¡gye ellenÊ, tehÀt àÀrulÀsi kÁs¢rletÊ, amelyet egyesek ä a szerzû szerint ä hiÀba prÂbÀlnak azzal magyarÀzni, hogy a tisztikar megûrz¢se volt a c¢lja, hiszen àk¢ts¢gbevonhatatlanul, t¢nyszerüen kimutathatÂ a teljes ´sszhangÊ G´rgey korÀbbi ¢s Ãjabb tettei k´z´tt.
A cikk v¢g¡l a felvid¢ki hadjÀratot elemzi, azt is szigorÃan elÁt¢li, ism¢t a mÀs, jobb
lehetûs¢gek utÂlagos t¢rk¢previtel¢vel, kijelentve, hogy G´rgey ànem harcolni akar a
bÀnyavÀrosokban, hanem kapitulÀlniÊ, ¢s Àtv¢ve HorvÀth MihÀlynak azt a helyt nem ÀllÂ
megÀllapÁtÀsÀt is, hogy ezutÀn G´rgey àminden kapcsolatot megszakÁtott az OrszÀgos Honv¢delmi BizottmÀnnyal, t´bb¢ nem k¡ld´tt jelent¢st, a hozzÀ ¢rkezett futÀrokat pedig durvÀn elutasÁtottaÊ.
SÂlyom tehÀt eleget tett a politika ÂhajÀnak. De ez m¢g nem volt el¢g. Sût ezzel vÀlt
alkalmassÀ arra, hogy a pÀrtvezet¢s ût hasznÀlja fel egy Ãjabb, kiss¢ mÀs jellegü feladat
elv¢gz¢s¢re. Andics Erzs¢bet ût k¢rte fel arra, hogy a Magyar T´rt¢nelmi TÀrsulat
1949. oktÂber 14-i, eml¢kezetess¢ vÀlt felolvasÂ¡l¢s¢n tartson elûadÀst a szabadsÀgharc bukÀsÀnak katonai okairÂl, vagyis e cÁmen tulajdonk¢ppen G´rgey mük´d¢s¢rûl
¢s annak megÁt¢l¢s¢rûl. S itt e sorok ÁrÂja ism¢t k¢nytelen r¢szben szem¢lyes eml¢keivel terhelni az olvasÂt. Mint ugyanis utÂbb kider¡lt, az ¡l¢s egyik c¢lja az volt, hogy
ellene int¢zzenek d´ntû tÀmadÀst a sz¢lesebb szakmai nyilvÀnossÀg elûtt, politikailag
lehetetlenn¢ t¢ve, hogy tovÀbbra is megtartsa addigi pozÁciÂit, elsûsorban a T´rt¢nettudomÀnyi Int¢zet (a volt Teleki, immÀr Kelet-eurÂpai Int¢zet tagint¢zete) igazgatÂi posztjÀt. Az eltÀvolÁtÀsokat persze az Ãj rendszer el tudta int¢zni r´vid Ãton is,
de indokoltnak lÀtszÂ esetekben a forgatÂk´nyv elûÁrta a l¢p¢s igazolÀsÀt a àk´zv¢lem¢nyÊ elûtt is. így hÀt utÂlag, amikor mÀr jobban lÀtjuk a dolgok hÀtter¢t, majdnem
az elismer¢s n¢mi jel¢nek tünhetik, hogy ebben az esetben sz¡ks¢gesnek tartottÀk az
effajta nyilvÀnos à´rd´güz¢stÊ, amihez a G´rgey-k¢rd¢sben elfoglalt ÀllÀspontom szol-
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gÀltatta az indokot vagy ¡r¡gyet. Akkoriban persze, bÀr tisztÀban voltam azzal, hogy
helyzetem r´videsen vÀltozni fog, mert nem ill¡nk ´ssze a sztÀlini koncepciÂval, minderrûl nemigen volt tudomÀsom. S amikor Andics engem is elûre felk¢rt arra, hogy
szÂljak hozzÀ az elûadÀshoz, ¢ppÃgy nem volt fogalmam a rendezûi dramaturgiÀrÂl,
mint ä feltehetûen ä SÂlyom LÀszlÂnak sem arrÂl, hogy miben kell szerepet vinnie.
Mikor ugyanis az elûadÀs elûtt int¢zeti szobÀmban gy¡lekezt¡nk, lÀthatÂlag meg volt
lepve, hogy velem szem¢lyesen talÀlkozik, hogy egyÀltalÀn l¢tezem ä ami egyik jele
volt annak is, hogy tÀrsadalomtudomÀnyi k´r´kben nemigen volt jÀratos. Egyenes,
tisztess¢ges, ûszinte, hatÀrozott ember benyomÀsÀt keltette. °szrevehetûen nagy belsû
fesz¡lts¢g ¢lt benne, amin elszÀntan igyekezett ÃrrÀ lenni. Ezt ä r¢szben ä a szokatlan
hely ¢s feladat is elûid¢zhette nÀla. De utÂlag, visszatekintve, valÂszÁnübbnek tünik,
hogy szÀmÀra ilyen feladat csak az adott politikai viszonyok k´z´tt, sajÀt helyzete miatt
tünhetett kritikusnak. Olyan idûpontban kellett ugyanis e politikai fontossÀggal bÁrÂ
àszakmaiÊ t¢mÀrÂl nyilatkoznia, amikor az elûzû ¢vhez k¢pest a helyzet mÀr sokat vÀltozott, amikor mÀr javÀban folytak a pÀrt vezetû k´reit ¢rintû koncepciÂs perek, ¢s
amikor az û k´zeli barÀtjÀt ¢s r¢gi bajtÀrsÀt, PÀlffy Gy´rgy´t mÀr letartÂztattÀk ¢s feltehetûen ki is v¢gezt¢k, jel¢¡l annak, hogy most az Ãj, magas karriert befutÂ, r¢gi tisztekre is sor ker¡l. Feles¢ge, illetve ´zvegye visszaeml¢kez¢sei szerint Rajk, majd PÀlffy
letartÂztatÀsÀt k´vetûen, amire RÀkositÂl prÂbÀlt magyarÀzatot kapni, fesz¡lt idegÀllapot jellemezte.50 Ami nem is volna meglepû, hiszen lehet, hogy ût mÀr akkor, ott,
az elûadÂi emelv¢nyen, vÀdlÂk¢nt, magas rangjÀval, nagyobb vesz¢ly fenyegette, mint
azt, akit G´rgey-k´nyv¢¢rt tÀmadott. Az emeleti, t¡kr´s nagy termet zsÃfolÀsig megt´ltû k´z´ns¢g azonban, csillogÂ aranyparolikkal az elsû, egyetemistÀkkal a hÀtsÂ sorokban, amint szinte l¢legzet-visszafojtva hallgatta a jÂ fell¢p¢sü elûadÂt, aki a vÀllalt
feladatot ezÃttal is az elvÀrÀsnak megfelelûen oldotta meg, bizonyÀra ä talÀn egyesek
kiv¢tel¢vel ä egy percig sem gondolt ilyesmire. E sorok ÁrÂja sem, aki a drÀmai fesz¡lts¢gü hangulatban, mik´zben a hÀtul ÀllÂk k´z¡l egy ifjÃ hallgatÂnû elÀjult, inkÀbb azt
latolgatta, hogy mik¢nt lehet ilyen helyzetbûl, amelynek jelleg¢re immÀr rÀj´tt, ¢ps¢gben kijutni, ¢s hogy mik¢nt a legc¢lszerübb a hallottakra reagÀlnia.
Az elûadÀs hiteles, egykorÃ sz´vege nem maradt rÀnk. Nem is volt teljesen leÁrva,
hiszen SÂlyom r¢szben jegyzetekbûl, szabadon besz¢lt. Azt a sz´veget pedig, amelynek
az elûadÀs nyomÀn, tanulmÀny formÀjÀban a SzÀzadok hasÀbjain kellett volna megjelennie, t´bbsz´r is ÀtÁrta, mÂdosÁtotta, ¢s mÀs cÁmmel lÀtta el. Errûl is csak kefelevonat
maradt rÀnk, k¢zzel ¢s g¢ppel utÂlag, sok hely¡tt ÀtjavÁtva.51 NyomtatÀsban mÀr nem
lÀthatott napvilÀgot, mert k´zben SÂlyom LÀszlÂt 1950 jÃniusÀban letartÂztattÀk, ¢s
egy Ãjabb koncepciÂs per sorÀn hat tÀrsÀval egy¡tt kiv¢gezt¢k. Az Àltala mondottakat
tehÀt e sz´veg bizonyos elemein tÃl egykorÃ sajtÂk´zlem¢nyek ¢s szem¢lyes eml¢kek
alapjÀn prÂbÀlhatjuk csak rekonstruÀlni.52
SÂlyom korÀbbi sz´vegeihez k¢pest az elûadÀs elûsz´r is abban igyekezett az ideolÂgiai-politikai kÁvÀnalmaknak m¢g jobban megfelelni, hogy az egykori fejlem¢nyeket
m¢g k´zelebbrûl, m¢g k´zvetlenebb¡l a tÀrsadalmi erûkh´z kapcsolta hozzÀ. Most
mÀr Ãgy lÀtta, hogy G´rgey egy¢ni jellem¢nek vagy akÀr a KossuthäG´rgey szembenÀllÀs szem¢lyi vonÀsainak elemz¢s¢be ä amit û is megkÁs¢relt korÀbban ä nem kell
belebonyolÂdni. àG´rgey magatartÀsa ä id¢zi tûle az egykorÃ sajtÂbeszÀmolÂ ä nem jellem¢bûl, hanem osztÀlyhelyzet¢bûl szÀrmazott, hiszen k¢pviselte annak k¢tarcÃsÀgÀt, belsû ellentmondÀsÀt.Ê G´rgey osztÀlyhelyzet¢bûl kell kiindulnunk ä hangsÃlyozza a kefelevonat
sz´vege is. A k´z¢pnemess¢g k¢tarcÃ volt, àA kizsÀkmÀnyolt t´megek ellen a feudalizmussal
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fennÀllÂ ¢rdekk´z´ss¢ge eredm¢nyezi megtorpanÀsÀt, kompromisszumk¢szs¢g¢t ¢s v¢g¡l kapitulÀlÀsÀtÊ. Elûsz´r a fûnemess¢g fordult el a forradalom ¡gy¢tûl, azutÀn, fokozatosan, a
k´znemess¢g jobboldali r¢sze, amelyet a parlamentben a b¢kepÀrt k¢pviselt. G´rgey
àa nemess¢gnek ehhez a r¢sz¢hez tartozott. Ez ad magyarÀzatot kezdeti forradalmisÀgÀra, majd
megtorpanÀsÀra, ingadozÀsÀra, a forradalom ¡gy¢vel valÂ szembefordulÀsÀra ¢s v¢g¡l a sok
habozÀs ¢s ingadozÀs utÀn v¢grehajtott ÀrulÀsÀraÊ. Hiba volna, àha csak a vilÀgosi ÀrulÂt lÀtnÀnk benneÊ, hiszen a kettûss¢g, a kapitulÀciÂs hajlam, kezdettûl fogva benne volt, mert
visszariasztottÀk àa v¢gsû gyûzelem elûre lÀthatÂ k´vetkezm¢nyeiÊ a teljes nemzeti f¡ggetlens¢gtûl a radikÀlis tÀrsadalmi ÀtalakulÀsig. S mivel àa hadvezet¢s f¡ggv¢nye a politikÀnakÊ, a haderû is e tÀrsadalmat t¡kr´zi: az egyik oldalon Àllnak, Kossuthtal, àa forradalom igazi hÁveiÊ, Perczeltûl a àgyûzelempÀrtiÊ Dembinskin Àt Guyonig, a mÀsikon, a àk¢t
r¢szre szakadtÊ hadseregben, a csÀszÀrhü r¢gi tisztek ¢s a àb¢kepÀrtiÊ G´rgey. àMialatt
Kossuth a tavaszi gyûzelmes hadjÀrat terveit ¢rleli, G´rgey a b¢kepÀrtiakkal konspirÀl, a tÀmadÀst
szabotÀlja.Ê Nos, ezzel a sematikus k¢ppel aligha lehetett ¢s lehet egyet¢rteni. Nemcsak
a G´rgey magatartÀsÀval kapcsolatos olyan konkr¢t t¢nybeli t¢ved¢sek miatt, amilyenek p¢ldÀul a legutÂbbi mondatban is olvashatÂk. LegalÀbb ekkora baj az emberek,
tettek, fordulatok eg¢sz sorÀnak ez a tÃl k´zvetlen, mechanikus levezet¢se a tÀrsadalom erûibûl, amelyek elemz¢se term¢szetesen igen l¢nyeges, de amelyek magukban
v¢ve m¢g nem adnak kellû magyarÀzatot arra, hogy p¢ldÀul Kossuth, aki a hazai k´znemesi vilÀghoz k´zelebb Àllt, mi¢rt jÀrt el mÀsk¢nt, mint G´rgey, akit SÂlyom ä ¢s
szÀmos utÂda ä k¢nyelmesen a k´z¢pnemess¢g jobboldalÀhoz sorol, elhallgatva radikÀlis vonÀsait. Ez a tÃl r´vidre zÀrt levezet¢s, ha lÀtszÂlag egyszerüsÁt is a dolgokon,
elmossa az egy¢ni arcokat, sût v¢gsû fokon az egy¢ni felelûss¢get is. àHelytelen volna ä
olvassuk a kefelevonatban ä a szabadsÀgharc bukÀsÀt G´rgeynek, az egy¢nnek szÀmlÀjÀra
Árni.Ê G´rgey osztÀlyÀnak volt exponense, annak àcsek¢ly er¢nyeit ¢s sÃlyos hibÀit testesÁtette
megÊ. Mindez nem gÀtolta meg az elûadÂt, hogy G´rgey egy¢ni jellem¢re is utaljon
helyenk¢nt, csak persze mÀsk¢nt, mint korÀbban: most mÀr a csepeli eset is àkarriervÀgyÊ k´vetkezm¢nye lett. Nem szÂlva arrÂl, hogy pusztÀn a tÀrsadalmi helyzet automatikus, belsû indÁt¢kak¢nt ¢rtelmez olyasmit is, ami az adott, objektÁv k´r¡lm¢nyek,
a nemzetk´zi erûviszonyok, tehÀt k¡lsû t¢nyezûk felismer¢s¢bûl is k´vetkezhetik. Ez
utÂbbiakat az elûadÂ egy¢bk¢nt is egy kiss¢ talÀn tÃlzott derülÀtÀssal Át¢lte meg, amikor a magyar honv¢dektûl azt vÀrta volna el, hogy àa t¢rben megosztott ellens¢get mielûbb
megtÀmadjÀk, a hadjÀratot ellens¢ges ter¡letre vigy¢k Àt ¢s ott, mint felszabadÁtÂk, az ottani forradalmi t´megeket is magukhoz vonjÀk ¢s a magyar szabadsÀgharcot n¢phÀborÃvÀ fejlessz¢kÊ.
Az elûadÀs egy mÀsik, Ãj mozzanata az volt, hogy v¢gigkÁs¢rte a szabadsÀgharcot,
tehÀt, ha r´viden ¢s igen elnagyoltan is, az 1849-es nyÀri esem¢nyekre is kit¢rt. Ez a
r¢sz, ¢rdekes mÂdon, ism¢t kimaradt a kefelevonat sz´veg¢bûl, ahol olyan l¢nyeges
k¢rd¢sekrûl, mint a komÀromi ´sszpontosÁtÀs, illetve a nyÀri levonulÀs, meg a temesvÀri csata, egyetlen szÂ sem esik, de m¢g a nyomasztÂ osztrÀkäorosz tÃlerûrûl sem,
amely pedig a szabadsÀgharc katonai bukÀsÀnak m¢giscsak legfûbb elûid¢zûje volt.
Az az egykorÃ sajtÂk´zlem¢nyben olvashatÂ mondat pedig, hogy àmÁg TemesvÀrnÀl gyûzelmi es¢lyekkel a d´ntû k¡zdelem folyik, G´rgey Debrecen ¢s Arad k´z´tt, tulajdonk¢ppen mÀr
VilÀgos fel¢ marsolÊ, ha valÂban Ágy hangzott el, sÃlyos t¢nybeli t¢ved¢sn¢l ¢s ferdÁt¢sn¢l
egy¢bnek aligha volna minûsÁthetû.
Igen jelentûs helyet kapott v¢g¡l az elûadÀsban ä feltehetûen kellû helyrûl ¢rkezû
ajÀnlÀsok nyomÀn ä a G´rgey-k¢rd¢s korÀbbi, pozitÁvabb megÁt¢l¢s¢nek ¢s ä szem¢ly
szerint ä e sorok ÁrÂja k´nyv¢nek hangsÃlyozottan kem¢ny bÁrÀlata. Ki kell emeln¡nk,
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hogy e bÁrÀlat szem¢lyi, tÀmadÂ ¢l¢t ¢s jelleg¢t SÂlyom LÀszlÂ, mihelyt felm¢rte a helyzetet, utÂlag igyekezett sz´veg¢bûl kik¡sz´b´lni, hiszen az ilyesmi, ¢lû emberek ellen,
az adott vÀlsÀgos idûszakban az û szÀnd¢kaival nem egyezett. A kefelevonat sz´veg¢ben ebbûl mÀr csak annyi maradt, hogy àa reakciÂs polgÀri t´rt¢netÁrÀsÊ szerint G´rgey
a vÀci nyilatkozattal a sereget kÁvÀnta megmenteni, s àezt a nÂtÀt fÃjjÀk Steiertûl kezdve
PethûäJulieren kereszt¡l KosÀry DomokosigÊ. De aztÀn, k¢zzel, m¢g e szavakat is kihÃzta.
Azt persze vÀltozatlanul lesz´gezte, hogy àa magyar n¢p milliÂinak ÀllÀspontja G´rgeyvel
szemben szÀz ¢v Âta vilÀgos ¢s egy¢rtelmü voltÊ, vagyis az, hogy àG´rgey ÀrulÂÊ. A kiegyez¢s
utÀn àa feudÀlis-polgÀri reakciÂÊ, k¢sûbb pedig àa HorthyäG´mb´s-f¢le fasiszta ellenforradalom volt azÊ, amely G´rgeybûl ànemzeti nagysÀgotÊ prÂbÀlt csinÀlni. àG´rgey megÁt¢l¢se
vÀlasztÂvÁz volt a mÃltban is. Legfûbb n¢pszerüsÁtûi Tisza IstvÀn ¢s G´mb´s Gyula voltak: a kûv¢
meredt feudÀlis fûÃr ¢s az ellenforradalmÀr, fasiszta kalandorÊ, mÁg àa polgÀri t´rt¢netÁrÀs lakÀjk¢nt Àllott rendelkez¢s¡kreÊ. Most viszont àa mi ¢rt¢kel¢s¡nket a szocializmust ¢pÁtû magyar
tÀrsadalom szempontjai hatÀrozzÀk megÊ.
Az elûadÀs sorÀn persze ä erre jÂl eml¢kszem ä szÀmos szem¢lyes, ¢les kritika is
elhangzott egykori munkÀmmal kapcsolatban, Ágy az is, hogy aki hazaÀrulÂt v¢d, az
maga is hazaÀrulÂ, meg hogy a k´nyvet annak idej¢n G´mb´s Gyula megrendel¢s¢re
Ártam. Amikor az ¢n hozzÀszÂlÀsomra ker¡lt a sor, Ãgy gondoltam, hogy fûleg ezekre
kell reflektÀlnom, hiszen ¢rdemi, szakmai, t´rt¢neti vitÀkra ilyen alkalommal, ilyen
l¢gk´rben aligha ker¡lhetett sor. így tehÀt, miutÀn jeleztem, hogy SÂlyom megÀllapÁtÀsaival, G´rgeyt illetûen, t´bb l¢nyeges ponton nem tudok egyet¢rteni, inkÀbb arra
prÂbÀltam k¡l´n kit¢rni, hogy a k´nyv ÁrÀsakor szer¢ny, kezdû fiatalember voltam,
egyetemi hallgatÂ, aki semmif¢le ilyen politikai kapcsolattal nem rendelkezett. A keresztn¢v ä mondtam ä valÂban stimmel, ami a àmegrendelûtÊ illeti, de a vezet¢kn¢v
mÀr annÀl kev¢sb¢, mÀrpedig az a fontosabb. A k´nyvet ugyanis nem G´mb´s Gyula
felk¢r¢s¢re Ártam, aki feltehetûen azt sem tudta rÂlam, hogy l¢tezem, hanem Szekfü
Gyula ÂhajÀra, aki az egyetemen tanÀrom volt, aki G´mb´s eg¢sz politikÀjÀval ä mint
tûle, elsû k¢zbûl tudom ä ¢lesen szemben Àllt, ¢s aki MagyarorszÀg elsû moszkvai nagyk´vete lett a hÀborÃ utÀn. Az volt a benyomÀsom, hogy a fesz¡lts¢g e szer¢ny kis riposzt
utÀn valamennyire enyh¡lt, s az arcokon n¢mi halvÀny mosoly is megjelent. Andics
Erzs¢bet azonban az eln´ki sz¢krûl azzal a zord figyelmeztet¢ssel zÀrta le az ¡l¢st, hogy
ûk alkalmat adtak nekem ´nkritikÀra, de ¢n nem ¢ltem vele, Àm lÀssam ennek k´vetkez¢seit. A terembûl kij´vet pedig, az elût¢rben, amikor v¢letlen¡l szembeker¡lt
velem, haragtÂl sziszegû hangon nekem sz´gezte a k¢rd¢st, hogy ezek utÀn meg vagyok-e el¢gedve magammal. Amire nem tudtam mÀst felelni, mint azt, hogy lelkiismeret-furdalÀs gy´t´r. àMi¢rt?Ê ä k¢rdezte, talÀn egy kis rem¢nyked¢ssel. àAz¢rt ä
vÀlaszoltam ä, mert a bukÀs katonai okainak elemz¢se sorÀn az ¢n sÃlyos hibÀimrÂl
annyi szÂ esett, hogy most szinte Ãgy ¢rzem: ha annak idej¢n egy kicsit jobban igyekszem, talÀn megnyerj¡k a szabadsÀgharcot.Ê
VÀlaszom bizonyÀra nem tett a magas pÀrtk´r´kben n¢pszerübb¢, de meneszt¢sem
az igazgatÂi posztrÂl r´viddel azutÀn an¢lk¡l is vÀrhatÂ volt, mint ahogy egyetemi mük´d¢sem sem pusztÀn ¢s elsûsorban az¢rt nem folytatÂdott, mert valamivel utÂbb,
1949. december 21-¢n, nem tettem eleget a hivatalos felszÂlÁtÀsnak, hogy e nevezetes
sz¡let¢snap alkalmÀval ÂrÀmat SztÀlin t´rt¢n¢szi ¢rdemeinek magasztalÀsÀra fordÁtsam. Neh¢z idûk j´ttek, amikor az sem nyÃjtott sok vigaszt, hogy a gyakorlat igazolta
feltev¢semet: a G´rgey-k¢rd¢s megÁt¢l¢se ism¢t minden korÀbbinÀl nagyobb m¢rt¢kben f¡gg´tt a politikai manipulÀciÂktÂl.
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Azt mindenesetre elhatÀroztam, hogy gyüjteni kezdem az adatokat a G´rgey-k¢rd¢s e nem kev¢sb¢ tanulsÀgos Ãjabb fejezet¢nek t´rt¢net¢rûl.
Meg is indult az Ãj mitolÂgia hirdet¢se, propagÀlÀsa a legk¡l´nb´zûbb szinteken.
Az alsÂ szintet alighanem a szolgÀlatk¢sz Vajda PÀl f¡zete53 k¢pviselte, amely egyebek
k´zt SÂlyom cikkeire, elûadÀsÀra hivatkozva hajlandÂ volt olyan k¢ptelens¢geket leÁrni, mint hogy G´rgey Haynauval szemben a temesvÀri csata utÀn is nagy szÀmbeli
f´l¢nyben volt, Ágy a fegyverlet¢telt àsem az erûviszonyok, sem a katonai helyzet nem indokoltaÊ, vagyis àa szabadsÀgharcot okvetlen¡l folytatni kellett volnaÊ. E f¡zet egy¢bk¢nt szinte
csokorban nyÃjtja Àt az olvasÂnak a legvÀlogatottabb mozzanatokat Averbuch megÀllapÁtÀsaitÂl a Guszev-¡gyig, RÀkosi MÀtyÀs buzgalmÀtÂl, amint àaz ¢vszÀzados t´rt¢nelemhamisÁtÀstÊ leleplezi, term¢szetesen, kiemelt helyen, SztÀlin nyilatkozatÀig, pontosabban pohÀrk´sz´ntûj¢ig, amelyet a magyar kormÀnyk¡ld´tts¢g tisztelet¢re adott vacsorÀn mondott: àAz orosz cÀr 1848-ban segÁtett a Habsburg monarchiÀnak megfojtani a
magyar forradalmat. Mi erre eml¢kez¡nk. De mi ez¢rt nem vagyunk felelûsek, mert mi az utolsÂ
cÀrt az UrÀlban 1920-ban agyonlûtt¡k, ¢s ezzel keresztet tett¡nk az elmÃlt rendszerre.Ê Ezt a
sajtÂ buzgÂn, lelkesen k´z´lte54 mint a t´rt¢nelmi igazsÀg helyreÀllÁtÀsÀnak jel¢t, mik´zben SztÀlin hatalmi rendszere, ha lehet, m¢g sÃlyosabban ¢s keservesebben belegÀzolt a magyar viszonyokba, mint egykor a hazai cÀri hadsereg. Az Ãj mitolÂgiÀt magasabb szinten a sztÀlini koncepciÂ hazai k¢pviselûi hirdett¢k meg. Ennek l¢nyege abban Àllt, hogy van egy csalhatatlan vez¢r, aki egy ugyancsak csalhatatlan irÀnyvonalat
k¢pvisel, ¢s aki ettûl a legkisebb m¢rt¢kben elt¢rt vagy elt¢r, az sz¡ks¢gk¢ppen belsû
ellens¢g ¢s ÀrulÂ, vagyis a legnagyobb vesz¢ly. Az akkori jelenben, a àszem¢lyi kultuszÊ
tetûz¢sekor, ilyen vez¢rnek nyilvÀnÁtottÀk RÀkosit, ¢s az û k¡l´nb´zû megÀllapÁtÀsait
id¢zt¢k irÀnyadÂk¢nt ä a marxizmusäleninizmus mÀs szentjeivel egy¡tt, a hierarchiÀnak megfelelûen, a jelen s a mÃlt k¢rd¢seit illetûen egyarÀnt. Az a sajÀtos ¢s jellemzû
´sszeÀllÁtÀs, amely RçKOSI MçTYçS °S A MAGYAR T¹RT°NETTUDOMçNY cÁmen 1952ben jelent meg a SzÀzadok hasÀbjain, ¢s amelynek n¢vtelen szerzûit mÀig jÂt¢kony homÀly fedi ä ha nem is teljesen ä, 1848/49 probl¢mÀit illetûen is RÀkosi alapvetû megÀllapÁtÀsaira hivatkozott, amelyek àa t´megek d´ntû forradalmi szerep¢re mutatnak rÀ, G´rgey ¢s a G´rgey vonalÀt napjainkban folytatÂ reakciÂs t´rt¢netÁrÂk ÀllÀspontjÀval szembenÊ.55
A polgÀri pÀrtok felszÀmolÀsa ¢s a koncepciÂs perek meg a hideghÀborÃ idej¢n G´rgey meg a b¢kepÀrt ¢ppÃgy sajÀtos aktuÀlpolitikai jelentûs¢get kapott, mint Jellachich, aki a mÃltban TitÂt k¢pviselte, vagy a Habsburg-reakciÂ, amely az amerikai
imperializmus elûk¢pe volt.
A mÃlt, legalÀbbis az elmÃlt ¢vszÀzad hivatalos szentje Kossuth lett, aki bizonyos
fokig e halhatatlan vez¢r pozÁciÂjÀt kapta meg a maga korÀt illetûen. Az û szerep¢t ä
¢s egyben a forradalom ¢s a szabadsÀgharc Ãj megk´zelÁt¢s¢t ä az a nagy, k¢tk´tetes,
reprezentatÁv tanulmÀnygyüjtem¢ny volt hivatva bemutatni, amely Kossuth sz¡let¢s¢nek szÀz´tvenedik ¢vfordulÂjÀn, 1952-ben lÀtott napvilÀgot.56 Fûszerkesztûje, R¢vai JÂzsef, az elûszÂban odÀig elment, hogy m¢g a RÀkosi-idûk embertelen kitelepÁt¢seit is Kossuth egy mÀsra vonatkozÂ, f¢lremagyarÀzott rendelkez¢s¢vel prÂbÀlta igazolni. A tanulmÀnyok k´z¡l a sztÀlini t´rt¢neti koncepciÂt a belsû ellens¢g vesz¢lyeinek
elût¢rbe helyez¢s¢vel ¢s az ellene folytatandÂ harc fontossÀgÀnak hangsÃlyozÀsÀval
Andics Erzs¢bet ÁrÀsa k¢pviselte, aki Kossuthnak ¢ppen ilyen tev¢kenys¢g¢t prÂbÀlta
k´rvonalazni. 57 Azt fejtegette, hogy Kossuth majdnem mindig maga kezdem¢nyezte
a megtorlÂ int¢zked¢seket azok ellen, akik az ellens¢g àb¢renceiÊ vagy a àgyÀvasÀgbÂl,
kishitüs¢gbûl, ingadozÀsbÂl fakadÂ ÀrulÀsÊ k¢pviselûi voltak. Ha persze nem is volt oly
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¢ber, mint RÀkosi. A tanulsÀgokbÂl okulni ä Árta ä àa mi nemzed¢k¡nknek szent k´teless¢geÊ.
Egy k¡lf´ldi magyar t´rt¢n¢sz, P¢ter LÀszlÂ, àa k´z¢let paranoiÀban fogant aktualizÀlÀsÀnakÊ kirÁvÂ p¢ldÀjÀt pillantotta meg ebben az ÁrÀsban, amely akkor, àRÀkosi ´nk¢nyuralmÀnak idej¢nÊ, akÀr àaz çllamv¢delmi HatÂsÀg katekizmusaÊ lehetett volna..58 De hÀt
akkor, àa koncepciÂs perek a belsû ellens¢ggel valÂ k¢rlelhetetlen leszÀmolÀs k´vetelm¢ny¢nek az
¢veiben G´rgey ÀrulÀsa a t´rt¢nelmi szeminÀriumok unalomig ism¢telt tanmes¢i k´z¢ tartozottÊ.
A KOSSUTH-EML°KK¹NYV tanulmÀnyai egy¢bk¢nt meglehetûsen t´bbf¢le szÁnt ¢s
szintet k¢pviseltek. Ott azonban, ahol G´rgeyrûl szÂ esik, egy¢rtelmüen elÁt¢lik.59
T´bb, e t¢mak´rrel foglalkozÂ ÁrÀs, amely valami okbÂl az EML°KK¹NYV -ben mÀr nem
kaphatott helyet, mÀsutt lÀtott napvilÀgot. Ezek is t´bbf¢le szintet k¢pviseltek. Az egyik
viszont, amely Kossuth ¢s a hadiipar kapcsolatÀval foglalkozott, k¡l´n sz¡ks¢gesnek
lÀtta, hogy szÂt emeljen àG´rgey ¢s a b¢kepÀrt magatartÀsÀt igazolÂ polgÀri t´rt¢netÁrÂkÊ ellen.60 Kossuth n¢pszerüsÁt¢s¢t szolgÀlta ä az uralkodÂ irÀnyzat szellem¢ben ä egy r´vid
¢letrajz61 meg egy kis k´tet vÀlogatÀs cikkeibûl, besz¢deibûl, egy¢b ÁrÀsaibÂl, a szabadsÀgharcot illetûen62 kiemelve, hogy û mindig gondoskodik a seregrûl, àhirdeti a forradalmi harcÀszat elveit a t¢tovÀzÀsbÂl ÀrulÀsba s¡llyedû G´rgeyvel szembenÊ.
Kossuth tehÀt a mÃlt elsû szÀmÃ hûse lett, mindenkin¢l nagyobb. De a jelen vez¢r¢hez, aki nÀla is sz¡ks¢gk¢ppen nagyobb, semmik¢ppen fel nem ¢rhetett, hozzÀ m¢rten hibÀi is mindjÀrt kitüntek. Neh¢z eld´nteni, hogy mi elszomorÁtÂbb. Az-e, ha Kossuth a sztÀlini koncepciÂ hÁveitûl dics¢retet kap az¢rt, hogy a belsû elemek ¡ld´z¢s¢ben majdnem utol¢rte RÀkosit, vagy ha ä ¢ppen ellenkezûleg ä bÁrÀlatot, hogy gyeng¢bbnek bizonyult, mint RÀkosi. Az egykorÃ hivatalos politikai sajtÂ ugyanis szinte a
nagy Kossuth-¡nnepl¢s visszhangjak¢nt mindjÀrt sietett ezt lesz´gezni, mondhatni a
sztÀlini fundamentalizmus szellem¢ben: àKossuthnak, a nemesi szabadelvü politikusnak hibÀja az, hogy nem k¡zd´tt teljes k´vetkezetess¢ggel a belsû bitangok ellen, hogy nem folytatott el¢g
hatÀrozott harcot az ÀrulÂ G´rgeyvel ¢s ÀltalÀban a honv¢dsereg tisztikarÀnak azzal a r¢sz¢vel
szemben, amely csak ingadozva harcolt, mert jobban f¢lt a n¢ptûl, mint a k¡lf´ldi ellens¢gtûl.
N¢pi demokrÀciÀnk e t¢ren is levonta a szabadsÀgharc tanulsÀgait.Ê63
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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BRETTER GY¹RGY
KIADATLAN KRITIKçJA
Bretter Gy´rgy, az 1977-ben fiatalon elhunyt kolozsvÀri filozÂfus ¢s essz¢ista sz¢p szÀmmal hagyott
maga utÀn kiadatlan k¢ziratokat, ezeknek nagyobb
r¢sze azonban azÂta megjelent hÀrom posztumusz
k´tet¢ben (I TT °S MçST. Bukarest, 1979; PçRBESZ°D A VçGYAKKAL. Budapest, 1979; A KORTUDAT KRITIKçJA. Bukarest, 1984), k´zt¡k olyanok
is, melyek megÁrÀsuk idej¢n cenzurÀlis okokbÂl nem
lÀthattak napvilÀgot eredeti formÀjukban.
Az alÀbbi sz´veg a posztumusz k´tetekben sem
jelent meg. A k´zl¢s alapja az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi
K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀnak 362. sz. fondjÀban talÀlhatÂ javÁtatlan g¢pirat, amely lÀthatÂan indigÂs
mÀsolat. (Az eredetit a szerzû talÀn publikÀlÀsi
szÀnd¢kkal k¡ldte el valamelyik folyÂirathoz.) A
sz´veg PÀskÀndi G¢za A V EGYTISZTíTñ BECSºLETE (1973) cÁmü k´tet¢nek kritikÀja; v¢lhetûen
1973ä74 k´r¡l keletkezett. Jelentûs¢g¢t alÀhÃzza
az a k´r¡lm¢ny, hogy PÀskÀndi 1974-ben Àttelep¡lt MagyarorszÀgra, Ágy a k´tet az utolsÂ, m¢g
Erd¢lyben megjelent müve. (Lehets¢ges, hogy a bÁrÀlat leadÀsakor PÀskÀndi mÀr MagyarorszÀgon
tartÂzkodott, ez¢rt nem jelenhetett meg rÂla RomÀniÀban ismertet¢s a hetvenes, nyolcvanas ¢vek romÀn sajtÂirÀnyÁtÀsi gyakorlata szerint.)
PÀskÀndi G¢zÀnak ezek az ÁrÀsai MagyarorszÀgon kev¢sb¢ ismertek ä talÀn a W EISSKOPF öR,
HçNY ñRA? kiv¢tel¢vel ä, ez¢rt ess¢k rÂluk n¢hÀny
szÂ. A k´tet igen hosszÃ idû term¢s¢bûl Àllt ´ssze,
az ´tvenes ¢vek mÀsodik fel¢tûl eg¢szen a kiadÀs
idej¢ig terjedû idûszak kisprÂzÀjÀbÂl vÀlogatta a
szerzû. Az ÁrÀsok t´bbs¢ge folyÂiratban megjelent
mÀr, t´bbnyire az Utunkban; ekkoriban itt PÀskÀndi hosszÃ sorozatokat k´z´lt TUDOMçNYN°PSZERþSíTý PçRBESZ°DEK , majd °LETN°PSZERþSíTý PçRBESZ°DEK cÁmmel, melyekbûl k¢sûbb sokat
bevÀlogatott k´tet¢be; n¢melyikre, p¢ldÀul A HADSEREG BORB°LYA cÁmü novellÀra Bretter is hivatkozik kritikÀjÀban. Ezek mellett az akkor Ãj kÁs¢rletek mellett n¢hÀny r¢gebben Árott, nagyobb l¢legzetü novella ker¡lt be a vÀlogatÀsba.
Mester B¢la

HELYZETEK
PÀskÀndi G¢za: A vegytisztÁtÂ becs¡lete
Kriterion, Bukarest, 1973. 270 oldal
A PÀskÀndi G¢za nevü falusi pr¢dikÀtor, jeles
rÀolvasÂ ¢s erk´lcseink baktere Partiumban
kÂdorog, ¢s KÀroli GÀspÀr nyelv¢n eszelûsen
mondja a magÀ¢t. NovellÀknak ¢s pÀrbesz¢deknek jelzett szÂnoklatai fûk¢pp mutogatÀsokbÂl Àllanak, mibûl is kider¡l n¢hÀny szituÀciÂ, amelyrûl nyugodtan elmondhatjuk,
hogy nem ismerj¡k, nem ker¡l¡nk bele, s
mindez csak a pr¢dikÀtor jÀt¢kszÁne, semmi
egy¢b. Mondhat bÀrmit: Ãgyse hisz¡nk neki;
de az¢rt jÂ, ha mondja. Szerencs¢nkre kihagy
benn¡nket ûpr¢dikÀtorsÀga, megel¢gszik a
mutogatÀssal; ha m¢gis bemÀrtva ¢rezz¡k
magunkat, nyugodjunk meg gyorsan: illÃziÂ
az eg¢sz, pr¢dikÀtortr¡kk.
Tr¡kk? PÀskÀndi talÀn a determinizmus
legszolidabb k´ltûje irodalmunkban. A szubjektum nem holmi szabad akarattal esztelen¡l l´ty´gû egyed, hanem mindig helyzetbe
taszÁtott l¢ny, aki csak annyiban van, amenynyiben az a bizonyos helyzet van. °s pontosan azt csinÀlja, ami adott ¢ppen az û funkciÂja: nem akar mÀst, mint amit akarhat, ami
az û szerepe, amivel Ágy egy ¢s ugyanaz. A
konkr¢t jelent¢seket, a nagy k´v¢r szatmÀri
kÀposztÀk ¢s hagymÀk neveit is csak az¢rt
halmozza, hogy szituÀciÂba hozza azt az elvont l¢nyt, akit ¢ppen a neve r¢v¢n embernek is nevezhet¡nk.
Van valami kegyetlens¢g abban, amint felÀldozza az ÀbrÀzolÀs lehetûs¢geit, ¢s arra
k¢nyszerÁti figurÀit, hogy sajÀt absztraktsÀgukat megtestesÁtve bolyongjanak a testnek ÀlcÀzott, de test n¢lk¡li vilÀg k¢rlelhetetlen
sz¡rkes¢g¢ben. Itt minden konkr¢tum absztrakt formÀkban k¢pes csak kifejezûdni: az individuum absztrakt, ahogy azzÀ lesz tÀrgyi
k´rnyezete is, minden, amihez hozzÀ¢r, amit
birtokba vesz.
M¢g az ¢rzelmek ¢s a jellem is absztrakt;
nincs meg a telÁtetts¢g, szerelem, barÀtsÀg,
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´r´m´k, ¢s akÀr az ´nz¢s, kegyetlens¢g vagy
a tehetetlens¢get kompenzÀlÂ t¢boly, mindmegannyi c¢ltalan megnyilvÀnulÀsa a szubjektum ¡ress¢g¢nek. A hÀtt¢rben talÀn d¢mon lappang, talÀn a semmi, de mindenk¢ppen f¢lelmetes erû: felfalja a konkr¢t vilÀgot,
¢s papÁrmas¢vÀ silÀnyÁtja az embereket, akik
jobbÀra ¢rz¢ketlenek, ¢s gondolataikat el¢gg¢ bet´lti sajÀt ¢rz¢ketlen ¢s tÀrgyivÀ lett mivoltuk tudata, az, ahogyan ilyet¢n ´nmagukbÂl megÁt¢lik a vilÀgot, a t´bbi embert, k´rnyezet¡ket.
NyugdÁjas agyak? ValÂjÀban PÀskÀndi hûsei azzal tünnek ki, hogy alaphelyzet¡ket, szituÀciÂjukat m¢g gondolatban sem k¢pesek
meghaladni. EgyÀltalÀn nem veszik ¢szre,
hogy ÀltalÀban v¢ve szabad emberek; ez¢rt
azutÀn megszünnek, amikor szituÀciÂjuk v¢get ¢r. Nincs Àtmenet Ãj helyzetekbe, mindenkinek egyetlen helyzetet Árt elû a szerzû,
aki persze nem tagadja meg hûseitûl azt a kis
el¢gt¢telt, hogy n¢mi r¢szv¢ttel ¢s meghatottsÀggal szeml¢lhess¢k magukat, az ÁrÂ àemelkedettebbÊ pillanataiban, legalÀbb vacillÀlni
engedi ûket. àNem tudom, mi¢rt j´ttem el mÀr k´zel k¢t ¢ve egy mÀsik kisvÀrosba. De elj´ttem, Ãj
szÁnhÀzhoz szerzûdtem an¢lk¡l, hogy vÀlaszoltam
volna neki. Lehet, hogy gyÀva voltam, de az is lehet, hogy nem akartam megterhelni a lelkiismeretemet. Itt is szeretnek. Itt is ismer a cigÀnyprÁmÀs, itt
is tudom, ki kinek a szeretûje. De itt nem k´vet senki, ¢s kezdek megnyugodniÊ ä Árja a K ¹ZV °LEM°NY -KUTATçS cÁmü 1966-ban keletkezett
novellÀjÀban, de 1973-ban mÀr ezt a keveset
is visszaveszi: àNekem a GÂzmÀny azt ¡zente onnan, hogy a temetûben s¢tÀltak valami diÀklÀnyok,
s azokat leszÂlÁtottam. K´zvetlen¡l a temet¢se utÀn.
Nincs akkor baj, ´reg fiÃ, mondta GÂzmÀny, ha
temet¢sem utÀn is van kedved ilyesmikre. Ezt mondta GÂzmÀny. Nekem. Ezt ¡zente onnan. Ha û ezt
¡zente nekem onnan, akkor mi ¢rtelme van... ennek itt?...Ê (ZçRñRA UTçN.)
Mi ¢rtelme van? Mindenki belekapcsolÂdik valamibe, s ha egy¢bre nem futja, hÀt az
illemhely perem¢be: àAz asszony min¢l jobban
csapkod, û annÀl angyalibb kedvre der¡l. MÀskor
csak egy ÂrÀt szokott ¡lni. Most megtoldja m¢g vagy
hÃsz perccel. ä AztÀn kil¢p elszÀntan... ä jÀr ideoda, felmÀszik egy sz¢kre, lehasal a padlÂra, ben¢z
az Àgy alÀ, asztmÀsan k´higcs¢l, liheg ¢s izzad, de
titokban mÀr a holnapi csendes ÂrÀra k¢sz¡lget.Ê
(CSENDES ñRA.) MÀsok mÀsk¢pp kapaszkod-

nak a percekbe, de az emberek mindannyian
ezt teszik, az ºV EGEK Zsoldosa is, aki utat Às
a hÂban, avagy a szÀzados, a hadnagy ¢s az
ûrmester is, amikor az elûre megfontolt gyilkossÀgra ments¢get talÀlnak a k¢t¢rtelmü parancs tovÀbbÁtÀsÀval a NEM °PPEN VADçLLAT...
cÁmü novellÀban. àA hÀborÃ utolsÂ napjait, az
sincs kizÀrva, hogy utolsÂ perceit ¢lj¡k ä szerette
volna mondani ä, meg kell ûrizn¡nk sz¡zess¢g¡nket; gondolhatja, hadnagykÀm, mit ¢rtek ¢n ezen:
ez alatt a n¢gy esztendû alatt soha egyetlen parancsot nem tagadtam meg, csak ¢ppen precÁzen hajtottam v¢gre; de hiÀnyzott a v¢grehajtÀsbÂl az a tÃlzÀs, ami a v¢grehajtÂt de facto bün´ss¢ teheti,
ami a v¢grehajtÂt de facto vadÀllattÀ vÀltoztatja,
mÀrpedig ¢ppen vadÀllatok nem vagyunk, hadnagykÀm; ...mert hiszen egy parancsot legalÀbb hÀromf¢lek¢ppen lehet v¢grehajtani: minimÀlisan,
maximÀlisan ¢s precÁzen; a minimÀlisan azt jelenti, hogy csak a l¢nyeg¢t hajtom v¢gre, a formÀjÀt
magam vÀlasztom meg, mÀrpedig ez pontatlansÀg
´nmagunkkal ¢s a parancsadÂval szemben; a maximÀlisan azt jelenti, hogy nemcsak a l¢nyeget ¢s
a formÀt k´vetem hüs¢gesen, hanem mindkettût kicifrÀzom, megtoldom sajÀt buzgÂsÀgommal, ez szerintem bün afel¢, akin a parancsot v¢grehajtjuk;
¢s v¢g¡l precÁzen, vagyis sem t´bbet, sem kevesebbet
az elûÁrÀsosnÀl; nos, ezt tett¡k mi eddig: maga ¢s
¢n, maradjunk hÀt tovÀbbra is sz¡zek, hadnagykÀm... szÂval, ¢rti...?Ê
Az Ãn. tudomÀny-n¢pszerüsÁtû pÀrbesz¢dekben az effajta k¢rd¢sfeltev¢s helyett didaktikus szatÁrÀknak ÀlcÀzott helyzetleÁrÀsokat kapunk, amelyekben az emberek az adott
struktÃra funkciÂi csupÀn, vagyis marad¢ktalanul kifejezik helyzet¡ket, nem egyebek,
mint egymÀs f¡ggv¢nyei, s mindannyian
adott struktÃra r¢szei. °s nem rendelkezv¢n
semmilyen szubjektummal sem, nincs sz¡ks¢g¡k kapaszkodÂkra, ments¢gekre. Persze
az is megt´rt¢nik, hogy a modern La FontaineäPÀskÀndi pedagÂgiai v¢nÀja erûsebben
buzog, mint ahogy azt müfajÀnak tisztasÀga
megk´veteln¢, mÀskor viszont a szatirikus
csattanÂ kedv¢¢rt eleve lemond talÀlmÀnyÀrÂl (TUDñS Ný, AVAGY A HEGY A HEGGYEL TALçLKOZIK ), de ez mit sem vÀltoztat azon a t¢nyen, hogy ezekben jut legk´zelebb sajÀt müfajeszm¢ny¢hez. A probl¢ma, ami egy¢bk¢nt
Ágy vagy Ãgy, de eg¢sz k´tet¢ben jelen van,
az a szubjektum hiÀnyÀnak, vegyhiÀnyos¡res, absztrakt l¢t¢nek probl¢mÀja, a pÀrbe-
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sz¢dekben k¡l´n´sk¢pp hangsÃlyos. Ezen az
sem vÀltoztat, hogy az ironikus leÁrÀsokat,
naplÂkat ¢s jegyzûk´nyveket minden bizonnyal ember csinÀlta, mÀrmint PÀskÀndi,
tehÀt van valahol a szubjektumnak is ´nÀllÂ
lehetûs¢ge. çm hûsei nemigen rendelkeznek
ezzel a lehetûs¢ggel, hiÀnyzik belûl¡k az ´nirÂnia. Az ÁrÂ sajÀt magÀnak tartja fenn a
szubjektumk¢pz¢s emez eszk´z¢t, ¢s a vilÀg¢rt sem engedn¢ Àt mÀsoknak. Tudja
ugyanis, hogy hûsei nem ÁrÂk, tehÀt ¢lik az
¢let¡ket, s szituÀciÂjuk nem teszi lehetûv¢
szÀmukra a f´l¢nyes elk¡l´n¡l¢st s kÁv¡lrûl
valÂ bÀm¢szkodÀst.
PÀskÀndi irÂniÀjÀnak k¢t forrÀsa van. Ha
a szubjektum a szituÀciÂ term¢ke, akkor bizonyÀra a k¡l´nleges szituÀciÂ k¡l´nleges
emberei az ¢rdekes emberek. De a szubjektum n¢lk¡li szubjektumok gyÀrosa azt is tudja, hogy az objektÁv szituÀciÂknak nincs ¢rt¢krendj¡k: vannak. ¹nmagukban nincs
benn¡k semmi k¡l´nlegess¢g, csak a szubjektum szempontjÀbÂl elt¢rûk egymÀstÂl. çm
a szubjektum, mint lÀttuk, a szituÀciÂ szekr¢ciÂja, tehÀt semmi es¢lye arra, hogy k¡l´nleges legyen. Nem lehet sajÀt maga, nem lehet
szem¢lyis¢ge, s ha sajÀtos vonÀsai m¢gis a szem¢lyis¢ghez hasonlÂvÀ teszik, akkor ez ne t¢vesszen meg senkit: egyformasÀguk elleni tiltakozÀsukbÂl szÀrmazik csupÀn, de az egyformasÀgot megsz¡ntetni ez a tiltakozÀs amÃgy
sem k¢pes.
A szituÀciÂval valÂ azonosulÀs vÀgyÀnak
leÁrÀsÀbÂl szÀrmazik a tudomÀny-n¢pszerüsÁtû pÀrbesz¢dek irÂniÀja, mÁg a szituÀciÂ elleni
tiltakozÀs absztrakt voltÀbÂl ism¢t csak irÂnia
sz¡letik. (Az azonosulÀsig¢ny t´m´r p¢ldabesz¢de a HADSEREG BORB°LYA. Itt olvassuk:
à°n beleûr¡l´k, ha az ûrmester Ãr ÀllandÂan molesztÀl engem. Mert ¢n teljesÁteni akarom a parancsot. Csak tudjam, mit. Csak mondja meg: Kuczor
JÀnos tizedes borotvÀlkozz¢k meg. Vagy ne borotvÀlkozz¢k meg. Ilyen tisztÀn. Kerek-perec. çpert¢n.
Mert ha nem mondja meg tisztÀn, ¢n beleh¡ly¡l´k...Ê A NE TUDJA A JOBB , MIT CSELEKSZIK A
BAL cÁmü pÀrbesz¢dben viszont az absztrakt
tiltakozÀs ironikus leÁrÀsÀt kapjuk: àHogyan
osszam meg az agyamat? Azt szoktÀk mondani:
oszd meg ¢s uralkodj! Ha ez igaz, akkor meg
kell osztanom az agyamat, hogy uralkodhassak rajta. De hogyan kell ezt el¢rni?... Nincs akivel jÀtszanom. így pedig nem ¢rdekes. így mindig ¢n nye-

rek. Nem bÁrom ki, hogy mindig ¢n nyerjek. AkÀr
a jobb, akÀr a bal, mindkettû az eny¢m. Nincs a
teremt¢sben nyertes, csak ¢n. Ez pedig egyszerüen kibÁrhatatlan.Ê) De ¢ppen e kettûss¢g az
ÁrÂ Át¢let¢nek hordozÂja. RÀmutat a dolgokra, a helyzetekre ¢s a helyzet¡ket Àt¢lû emberek kapkodÂ igyekezet¢re, ¢s ebben a gesztusban a szubjektum, az ´nmagÀban l¢vû ¢s
magÀ¢rt ¢lû szubjektum fickÀndozÀsainak
furcsasÀgaira ¢bred, Àmulva der¡l, ¢s azutÀn
mÀr olvasÂjÀra bÁzza hûseit: furcsasÀgot lÀt
csupÀn, vagy felhÀborodik, ¢s tiltakozÀsÀt
legalÀbb a szolidaritÀs szÁnvonalÀra emeli ä ez
nyilvÀn az û dolga.
Pontosabban: igen gyakran az û dolga.
MÀskor PÀskÀndi¢ is: ha a helyzet azonosul a
kiszolgÀltatottsÀg k´zvetlenebb okaival, ha a
k¢nyszerüs¢geket, parancsokat, esztelen k´vetel¢seket emberek k´zvetÁtik, ha tehÀt a
helyzettel azonosulÂ, a helyzetet marad¢ktalanul k¢pviselû emberek ker¡lnek szembe a
kiszolgÀltatott szubjektummal. Ilyenkor megszünik az irÂnia, ¢s elût¢rbe ker¡l a r¢szv¢t.
T´bbnyire kitünû pillanatai ezek az ÁrÂnak.
Amikor ugyanis rajtakapta magÀt, ¢s megijed
a mÀr-mÀr felbukkanÂ ¢rzelgûss¢gtûl, akkor
odanyÃjtja hûseinek azt, ami eddig csak az
´v¢ volt: az irÂniÀt. Most mÀr nem krÂnikÀs,
most mÀr nem a dolgok, helyzetek, helyzetekk¢ dermedt emberek ¢s emberi k¡lsûben
ÀlcÀzott helyzetek szociolÂgusa, hanem a szÂ
hagyomÀnyos ¢rtelm¢ben v¢ve Àtvedlik ÁrÂvÀ, aki csak az¢rt mutat be valakit, hogy azutÀn sajÀt sorsÀra engedve Àtadja az ¢let logikÀjÀnak. Ilyen novella a W EISSKOPF öR,
HçNY ñRA? Az ÂrÀs a maga kis megÀtkozott
¢let¢vel a mÃlÂ, de mindig pontosan mÃlÂ
idût mutatja mesters¢ge szerint is, de emberi
l¢t¢nek szimbÂluma szerint is. àAkÀrki ¢s akÀrhogy hÃz fel, ¢n az¢rt csak azt az idût mutatom,
ami van...Ê ä jelenti ki Weisskopf Ãr, de àHogy
tudna az egyetemes idûrûl gondolkodniÊ, akinek
pontos ideje van? Az egyetemes idûh´z csak
azoknak van k´z¡k, akik a pontos idût nem
engedik ÀtvÀnszorogni magukon, hanem tettek hordozÀsÀra k¢nyszerÁtik. Weisskopf Ãr a
b´rt´nben, a Tett embere; mondja az idût,
akÀr az ûr¡lt vekker, amely m¢g akkor is ketyeg, ha f´ldh´z vÀgtÀk. Weisskopf Ãr megfoltozza a csendet, tehÀt informÀciÂt teremt,
¢letet, mikor ¢ppen sz¢trugdaljÀk a fej¢t, a
test¢t, informÀciÂt a csendrûl, a k´zelgû, el-
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ker¡lhetetlen csendrûl, ¢s ketyeg¢s¢nek ¢let¡k hangjÀt halljÀk azok a barbÀrok, akik
egyetemess¢gre t´rnek, de nem mernek
szemben¢zni a percekkel. àä Uraim! Minden
jÂt. Most f¢l ´t van. Pontosan f¢l ´t... °s ekkor
Weisskopf Ãr feje hirtelen elrobbant. A F¡hrer d¡h´dten bÀmult: hÀt m¢gis megÃszta a kis zsidÂ feje.Ê Ugyanis a F¡hrer bele akart piszkolni az
ÂrÀs fej¢be, csak ¢ppen azt vÀrta, hogy ¡res
legyen ez a fej.
Az irÂnia mÀsik forrÀsa az embereknek
ama furcsa t´rekv¢s¢bûl buzog, hogy noha
szoros szituÀciÂjukban csak a kaktuszok szÃrÂs szabadsÀgÀt tudjÀk megvalÂsÁtani, m¢gsem mondanak le helyzet¡k egy¢ni Àt¢l¢s¢rûl. Ebbûl amolyan ´nÀllÂ kisszituÀciÂ kialakÁtÀsÀra valÂ t´rekv¢s szÀrmazik, amit a k´znap nyelv¢n talÀn a àcsak az¢rt isÊ fejez ki.
Helyzete minden alapvetû lehetûs¢g¢t meghatÀrozza, tehÀt a àhûsÊ, ha nem kÁvÀnja a
moralista k´nnyzacskÂk egy¡tt¢rz¢s¢t, akkor
olyan kiutat prÂbÀl meg, amely jelentûs¢g¢t
tekintve ugyan aprÂcska, mÀsok szÀmÀra korÀntsem p¢ldaadÂ mell¢k´sv¢ny, de m¢gis
t´bb, mint a duzzogÀs vagy a nyavalygÀs.
Ezek a kis ´sv¢nyek a sÀrkÀny torkÀnak barÀzdÀi: tudatlan s¢tÀi, amelyeket m¢gis annyi
´ntudattal valÂsÁt meg, Áme, ez az, ami PÀskÀndi szÀmÀra az ironikus krÂnikÀs szerep¢t
biztosÁtja. Nemcsak arrÂl van szÂ, hogy hûsei
àteszik, de nem tudjÀkÊ, hanem teszik, tudjÀk,
de nem azt, amit tudniuk kellene, mert azt
nem is tudhatjÀk. A Helyzetet csak az ÁrÂ ismeri, az û krÂnikÀsi volta ´nÀllÂ minûs¢g, û
lÀtszÂlag kÁv¡l van; PÀskÀndiäArkhim¢d¢sz
hûsei viszont nem azok, tehÀt nem tudjÀk,
hol mozognak, ¢s ez¢rt gyakran az ´nÀllÂ
mozgÀs illÃziÂjÀt, az ´nÀllÂ helyzetteremt¢s
illÃziÂjÀt valÂsÀgk¢nt ¢lik Àt. A krÂnikÀs az illÃziÂ adatait, a mindennapi ¢let jelent¢ktelens¢g¢t jelentûsk¢nt Àt¢lûk hÃzÀsait ¢s a jellegtelen, de m¢gis fontosnak hitt kulisszÀkat
Árja le. Az okozat azt hiszi magÀrÂl, hogy û
maga az ok, k´zben halÀlosan komoly, mert
egyetlen ¢s visszahozhatatlan ¢let¢nek ez az
egyetlen ments¢ge ä k´r¡lbel¡l ennyi t´rt¢nik PÀskÀndi novellÀiban.
çbrÀzolÀs nincs, azonosulÀs nincs, tehÀt a
katarzis elûfelt¢telei nincsenek adva olvasÂi
szÀmÀra. A katarzis ä moralistÀk szÀmÀra
fenntartva; PÀskÀndi antimoralista ÁrÀsaihoz
csak a moralizÀlÀstÂl tÀvol ÀllÂk ker¡lnek k´-

zel. EllentmondÀs ez. Az ÁrÂ egyetemes k´zlendûit eleve az olvasÂk szükebb k´r¢nek Árja, azoknak ugyanis, akik a moralizÀlÀson tÃl,
de mindenfajta frivolitÀson innen vannak. A
frivolitÀst PÀskÀndi mÀr azokban a novellÀkban is elker¡li, amelyek egy¢bk¢nt majd'
minden hivatÀsos tollforgatÂt ilyesmire csÀbÁtanÀnak egy kitünû csattanÂ kedv¢¢rt. írÂnk
meg´li sajÀt csattanÂit, nincsenek frappÀns
befejez¢sei, mert û, aki az ¡ress¢get is tartalomnak tudja, nem engedheti meg magÀnak
a szellemes megoldÀsok oldÀsi lehetûs¢geit.
¹nmegtartÂztatÀs?
°rdekes, hogy pr¢dikÀtorunk gÀtlÀsos:
szÀmÀra is vannak szent dolgok, kisembereinek illÃziÂi azok, ¢s irÂniÀja sohasem ¢rinti
az emberek k¢nyszerü stÀtusÀban megnyilvÀnulÂ szabadsÀg mennyis¢g¢t. Az irÂnia a szabadsÀg minûs¢g¢bûl is ezt a minûs¢get Àt¢lû
emberek illÃziÂibÂl szÀrmazik, de az illÃziÂkat nem bÀntja. Az EL°GT°TEL-ben olvassuk:
àä Legyûzt¢l, de ¢n nem lÀtom arcodon a gyûzelem
´r´m¢t. Mert a szemem k´d´s. S ha ¢n nem lÀtom
arcodon a gyûzelem ´r´m¢t, nekem nincs is gyûzelmed... mert te csak az¢rt akartÀl gyûzni rajtam,
hogy ¢n lÀssam, hogy nekem fÀjjon, hogy lÀtom gyûzelmedet... ¢s az ´r´m´det... ¢n pedig mÀr nem lÀthatom... soha...Ê
Amint kitetszik ebbûl az id¢zetbûl is, gÀtlÀsos meg tolerÀns: nem gyül´li az emberek
gy´ng¢it, ¢s nem dicsûÁti v¢lt vagy valÂs er¢nyeiket sem. Egy¡tt l¢legzenek an¢lk¡l, hogy
azonosulna vel¡k. El¢g baj a vilÀg, mi¢rt Át¢lkezn¢nk egymÀssal ´ssze¡tk´zû akaratok, vÀgyak, az egymÀst keresztezû utak lÀttÀn? A tolerancia ä elv nÀla, az emberek egymÀsmellettis¢g¢t, az egy¡tt¢l¢st, a mindennapokat
summÀzÂ elv, amely, noha t´rt¢nelmileg is
indokolt summa, csupÀn mennyis¢gi ´sszegz¢s, an¢lk¡l hogy minûs¢g lenne: a tolerancia
az emberek ¢let¢bûl szÀrmazik, abbÂl a k´z´ss¢gbûl, amit reÀjuk k¢nyszerÁt alapvetû
helyzet¡k azonossÀga. Nem szavak k¢rd¢se
ez, hanem a tettek¢. A szavaknak csak akkor
van ¢rtelm¡k, ha a szolidaritÀst nem fonjÀk
be az ¢rtelmez¢sek hÀlÂjÀba, hanem egyes¡lnek a szolidÀris cselekv¢ssel. àä Mindent lehet
jÂra ¢s rosszra magyarÀzni, a fontosabb a jÂ szÀnd¢k lenne. S ha szÂinkat ´r´k´sen k´r´s-k´r¡l tekintj¡k, mind¢tig gyanakvÀsunk akkora aggodalmÀval kellene kiejten¡nk, elûbb-utÂbb jobb lesz
megn¢mulnunkÊ ä olvassuk a HITFEJTý-ben.
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°s ebben a korai novellÀban (1954-ben keletkezett) az interpretÀciÂ jogÀt a pap v¢di, aki
a szavak m´g¢ rejtett ¢rtelmez¢seket kutatva
mindenk¢ppen ellens¢get kÁvÀn ¢s persze
tud felfedezni: àä Az ÃjÁtÀs rossz szelleme mÀrpedig a szavak m´g´tt ¢l: mindenkiben egy-egy
eretneki reformÀtor lakozik, csak az utat vÀrja,
amelyre rÀszaladjon. Ott lappang a reformÀtori istentelens¢g a sz´vegek aljÀn, csakis szent hittel,
nagy kem¢nys¢ggel, mindig nyitott szemmel tudjuk
kiüzni ´rd´g¢t szavaink, betüink k´z¡l. Az interpretÀciÂ m¢g sz¢lesebb munkÀjÀra van sz¡ks¢g.Ê
MondhatnÀ valaki, ma mÀs t´rt¢nelmi
idûket ¢l¡nk, s az idû bizonyÀra jobban bÁzik
a szavakban, t´bb jelentûs¢get tulajdonÁt az
¢rtelmez¢snek, sût ma talÀn ¢ppen az interpretÀciÂt ig¢nylû sz´vegek teremt¢s¢ben lÀtja
ÁrÂi feladatÀt. AnnÀl is inkÀbb, mert PÀskÀndi
nyelve rendkÁv¡l gazdag, sokr¢tüen Àrnyalt,
vagyis a szÂmÀgia lehets¢ges ¢s birtokba vett
eszk´ze. De PÀskÀndi minden egy¢b v¢leked¢ssel szemben nem hisz a szavakban, nem
is bÁz rÀjuk rejtett ¡zeneteket. Biblikusan erûteljes nyelv¢n erûszakot tesz, ¢s csak vÀratlan
szÂkapcsolÀsaiban villan fel a nyelvben valÂ
asszociÀciÂs k¢pess¢g. SzÂkapcsolÀsai, fûk¢ppen verseiben, a nyelvi logika polivalenciÀjÀbÂl tÀplÀlkoznak, ¢s nem a t¢nyekre valÂ
asszociÀciÂk mÂdjÀn j´nnek l¢tre. Ez¢rt van
az, hogy PÀskÀndi k´lt¢szet¢nek meg¢rt¢s¢hez igen alaposan meg kell tanulni magyarul, ¢s szert kell tenni valahogy a nyelvi t¢ny
´nmagÀ¢rt valÂsÀgÀnak tudatÀra. E k¢rd¢st
egy¢bk¢nt Cs. GyÁmesi °va Utunk-beli r´vid
ÁrÀsa* igen pontosan oldja meg. De a novellÀi
felfaljÀk a nyelvi polivalencia lehetûs¢g¢t,
nem hÁvjÀk, sût taszÁtjÀk a szavakat.
°s ebben nem kell valamilyen erk´lcsi
vagy mÀsf¢le meggondolÀst lÀtni; a szavakba
vetett bizalom elvet¢se nem pusztÀn Ãjabb
ideologikus meggyûzûd¢s, PÀskÀndi novellÀi
az emberi l¢t alaphelyzeteit keresik, tehÀt a
* Cs. GyÁmesi °va ugyanebben az idûben (1973-ban
¢s 1974-ben) rendszeresen megjelent az Utunk hasÀbjain ÁrÀsaival, fûk¢nt a NYELV °S STíLUS, valamint
az íRñK A NYELV RýL cÁmü rovatokban, azonban e cikkek egyike sem szÂl PÀskÀndirÂl. Azt, hogy vajon
Bretter ezen ÁrÀsok valamelyik¢re gondolt, vagy pedig egy mÀsik munka megjelen¢si adataira eml¢kezett rosszul, a f´nti sz´veg utalÀsÀbÂl nem lehetett
eld´nteni. (A k´zreadÂ.)

szavakon tÃli vilÀgot. Nem a szavak k¢t- vagy
t´bb¢rtelmüs¢g¢t, hanem az emberi ¢let, a
szubjektum ¢s az ¢letet ¢s a szubjektumot
meghatÀrozÂ ontolÂgiai helyzet k¢t-, illetve
t´bb¢rtelmüs¢g¢t. A szÂaszk¢zis amolyan tÀrgyias nyelvben jut kifejez¢sre, a k´zvetlen rÀmutatÀs nyelv¢ben. A novellisztikus rejtelmess¢g megsz¡ntet¢se, a pszicholÂgiai ÀbrÀzolÀs megsemmisÁt¢se jellemzi. öjfajta ¢rz¢kenys¢get a hideg ¢s szenvtelen magatartÀs
m´g´tt. Az Ãj ¢rz¢kenys¢g a helyzetet a maga
s´t¢ten tÀtongÂ megragadhatatlansÀgÀban
Át¢let tÀrgyÀvÀ teszi an¢lk¡l, hogy primer indulatokat vÀltana ki az ¢rz¢ki ÀbrÀzolÀs segÁts¢g¢vel. PÀskÀndi groteszk pÀrbesz¢dei a hideg irÂnia ellen¢re is, sût talÀn ¢ppen ez¢rt
fÀjdalmat keltenek, szÀnalmat ¢bresztenek az
olvasÂban, nemritkÀn az egy¡tt rÀngatÂzÂk
egy¡tt¢rz¢s¢t a k´z´sen jÀtszott bÀbjÀt¢kban.
Akkor persze, ha az olvasÂ az ÁrÂ szem¢ben
meglÀtja ´nmagÀt is, ha az ÁrÂ sajÀt müfajÀt
teljes tisztasÀgÀban valÂsÁtja meg, ¢s nem enged m¢g a k´znapi jelzûk Àrtalmatlan csÀbÁtÀsÀnak sem.
Mert a partiumi ezermester sem mindig
tartja be müfajainak vagy, ha jobban tetszik,
sajÀt müfajÀnak szabÀlyait, s hibrideket ÀllÁt
elû (pl. V °RCUKOR), vagy ¢ppen abba hull
vissza, aminek ellen¢re k´ltûv¢ lett; a vid¢ki
kicsinys¢gek vilÀgÀba, oda, a felszÁnre, amit
û tagadott meg a legk´vetkezetesebben, amikor felfedezte a fennmaradÀs telev¢ny¢t, a
partiumi f´ldet, a szolidaritÀs ûstalajÀt.
Az absztrakt szubjektum csak a summak¢nt l¢trej´vû elvben talÀlhat ¢rzelmi otthonra. Az emberek egyenk¢nt ¢rzik a szolidaritÀs
sz¡ks¢gess¢g¢t, ¢s a mindennapi ¢letben, a
magÀn¢let¡kben biblikus buzgÂsÀggal igyekeznek jÂk, rendesek, szolidÀrisak lenni.
K´rnyezet¡kben, mikrovilÀgukban megvalÂsÁtjÀk azt, amit ¢let¡k l¢nyeg¢nek tudnak.
De az objektÁv szituÀciÂk szembeÀllÁtjÀk egymÀssal a mikrocsoportokat, a szolidaritÀs,
amely k¡l´n-k¡l´n minden kis csoport ¢letvitel¢t befolyÀsolja, a csoportok k´z´tti viszonyokban mÀr nem nyilvÀnulhat meg. Ha az
elv absztrakt marad, ¢s sz¡ks¢gk¢ppen ez a
sorsa az egy¢ni szolidaritÀsnak is, ha a helyzet
nem gerjeszti ´nmagÀbÂl a szolidaritÀst, ha
idegen erû formÀjÀban determinÀlja az embereket, akkor a szolidaritÀs nem t´bb ä ¢s
persze nem kevesebb ä, mint vÀgy, szÀnd¢k
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¢s az emberi kapcsolatokban oly gyakran felbukkanÂ segÁtûk¢szs¢g, jÂ szÀnd¢k, barÀti
gesztus.
PÀskÀndi G¢za majdnem a kis gesztusok
k´ltûj¢v¢ vÀlt; de û eszelûsen t´rekedett valami mÀsra. A hagyomÀnyos eszk´z´k elÀrultÀk t´rekv¢s¢ben, tehÀt jobbÀra nem hasznÀlja ûket, a nyelv is elût¢rbe tolakodott, ¢s sajÀt
k¢t¢rtelmüs¢g¢t akarta az ÁrÂra k¢nyszerÁteni. PÀskÀndi tehÀt a nyelvi aszk¢zist vÀlasztotta. Absztrakt szubjektumok el¢gg¢ vigasztalan tÀrsasÀgÀban az ¢rzelmes szolidaritÀs
csÀbÁtÀsÀnak sem engedett; mÀst akart mondani, egyebet. A felvilÀgosÁtÂk d¡h¢vel ¢s hivatÀstudatÀval.
TehÀt m¢gis, mindenek ellen¢re pr¢dikÀtor volna? A helyzetek el¢gtelens¢g¢nek krÂnikÀsak¢nt az; vannak-e vagy nincsenek rejtett tartalmak a dolgok m´g´tt, azt nem
mondja el, nem tudja û sem, olvasÂja sem.
De az olvasÂ erk´lcsi l¢ny, aki tud a rossz l¢t¢rûl, ¢s valahol meg van gyûzûdve arrÂl is,
hogy ennek valami ûsoka van. A l¢tben sejti
az ûsokot. De a l¢tet hiÀba is vÀdolnÀ ÀtkozÂdva, a rejtezû l¢t s¡ket, vak, maga a sors.
TehÀt inkÀbb azokra vÀr, akik, mint PÀskÀndi
is, a helyzeteket mutatja meg neki, amelyben
az emberek rosszak lesznek, hogy azutÀn a
sajÀt kis maszek okoskodÀssal elk¢pzelhesse a
jÂt sz¡lû helyzeteket is. De mindez inkÀbb
csak sejt¢s, hiszen az olvasÂ olvas, az ÁrÂ Ár,
mindenki csinÀlja a magÀ¢t, s ki vÀllalkozhatna arra, hogy pontosan meg¢rtse, az olvasÂ
mit olvas ki abbÂl, amit az ÁrÂ ki tudja hogyan
¢rtett.
Bretter Gy´rgy

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombitÀk
ä magyar naplÂ, '90ä'93 ä
Jelenkor, P¢cs, 1993. 267 oldal, 280 Ft
I
TçRCçK TçNCA
Parti Nagy k´tete az utÂbbi ¢vek egyik legszÂrakoztatÂbb olvasmÀnya. Lehet el´lrûl olvasni folyamatosan, mint egy reg¢nyt, lehet
hÀtulrÂl kezdeni, mint Kierkegaard nagy
UnatkozÂja szerint egy reg¢nyt, lehet az
egyes darabokat k¡l´n-k¡l´n ä mindig mulatsÀgos, mindig ¢lvezetes. Az ´r´met mindenekelûtt a nyelvhasznÀlat frissess¢ge, az ÁrÂ
szinte kimerÁthetetlennek lÀtszÂ nyelvi k¢pzelûereje, f¢kezhetetlen parodisztikus k¢pess¢ge okozza. ñriÀsi lend¡let, a kis formÀban
is a nagy l¢legzetv¢tel ig¢nye, Ãj szavak megalkotÀsÀnak reggeli ´r´me, a halmozott jelzûk csillagszÂrÂi, a mondatfüz¢s nagyvonalÃ
bÀja ä Parti Nagy k´nyv¢t mÀr-mÀr gyermeki, de soha nem infantilis ÀrtatlansÀg jÀrja Àt.
így aztÀn, mintegy mell¢kesen, megrajzolja
sajÀt portr¢jÀt is, egy kiss¢ kajÀn, egy kiss¢
szomorÃ, sokszor megrend¡lt, elfogÂdott ¢s
boldog, szellemi ¢rtelemben k¢k szemü, a
magyar vilÀgra szûk¢n rÀcsodÀlkozÂ k´z¢pkorÃ f¢rfi ´narck¢p¢t. °s bevallom, szÀmomra ez a kiss¢ teszetuszÀn charme-os, medvebocs-kedvess¢gü, ´nmagÀt mindig esetlennek ¢s esendûnek ´nironizÀlÂ szem¢ly egyike
a mai irodalom legvonzÂbb alakjainak. Nagyon hangsÃlyosan nem csinÀl bizonyos dolgokat. Nem szaval. Nem h´r´g. Nem ´bl´get. Nem nyilatkoztat ki. Nem tenorizÀl, de
nem is adja a b´lcs Marke kirÀlyt. Nem hiszt¢rikus. Nem misztikus. Nem akar megfelelni
valamif¢le szerepnek. (Ha m¢gis, elsûsorban
Ãn. politikai tÀrgyÃ cikkeiben, akkor f¢lrecsÃszik, mutÀlni kezd a hangja, valahogy hamissÀ vÀlik az intonÀciÂ.) TalpÀval ¢rinti a f´ldet, nem lÀbujjheggyel.
K¢ts¢gtelen ugyanakkor, hogy egy keserübb, gy´trûdûbb, mondjuk tragikusabb ¢letszeml¢let ¢s irodalomfelfogÀs szÀmÀra lehet
valami irritÀlÂ ebben a tÃlÀradÂ ¢letigenl¢s-
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ben. °s feltehetû akkor a k¢rd¢s: ugyan mire
ez a nagy vidÀmkodÀs? T¢nyleg olyan nagyszabÀsÃ ¢s ´r´mteli dolog ä ¢lni?! írni ä valÂban jÂ?! A szÂjÀt¢kgyÀrtÀs valÂdi nyelvteremt¢s? Mit ¢r a d¢lelûtt tÀrcairodalma a bizonyosan bek´vetkezû alkony tudata n¢lk¡l?
Mai irodalmunk egyre v¢szesebb eltÀrcÀsodÀsa nem egy illetlen¡l hosszÃra nyÃlt prÂbareggeli vajon? Nem pipiskedû pÂtcselekv¢s? °s akkor ä errûl az oldalrÂl ä megfogalmazhatÂ a negatÁvumok egy Ãjabb, ezÃttal
mÀr kev¢sb¢ hÁzelgû listÀja: ez a tÀrcatÀros
nem szenved. K¢telyek nemigen gy´trik.
M¢g szeme sarkÀbÂl sem ¢szleli a l¢tez¢s r¢m¡let¢t. Nem haladja meg, de sokkal inkÀbb
konzervÀl egy Àllapotot, a tÀrcaboldogsÀg lapos derüj¢t ugyanis. Nem modern, hiszen
egy r¢gi kontextusban ¢l, csak a hangszerel¢s
Ãj, amely ä kiÀltÂ ellent¢tben a cÁmbeli Ág¢rettel ä meglehetûsen vastag ¢s harsÀny. Szem¢lyis¢ge titkÀt korÀntsem tÀrja fel, inkÀbb a
nyelv parodisztikus inkognitÂjÀba burkolÂzik. ý a boldog ÁrÂ, de ebben a f´rtelmes korszakban vajon nem megengedhetetlen dolog
ez?! Nem vÀlik v¢g¡l puszta nyÀjaskodÀssÀ ez
az ´r´k ¢s elpusztÁthatatlannak lÀtszÂ kosztolÀnyizÀs?!
HangsÃlyozom, csak r¢szben a recenzens
k¢telyei ezek. Ekkor term¢szetesen feltehetû
a k¢rd¢s: ha Ágy van, mi v¢gre kellett megfogalmazni azokat? VÀlasz helyett Àlljon itt egy
Ãjabb k¢rd¢s: ha Ady szerint vannak àk¢t meggyûzûd¢sü emberekÊ, vajon nem lehetnek k¢t
meggyûzûd¢sü recenzensek is?
BÀn ZoltÀn AndrÀs

II
KILENCEZER MINTAMONDAT
SzabadsÀg, muszÀjsÀg
à...r¢m¡let, hatvanhatÁziglenÊ (262. o.)

Amit e k´nyv megsz¡let¢s¢rûl el´ljÀrÂban el
kellene mondani ä Parti Nagy azt is megÁrta.
BÃcsÃtÀrcÀjÀban (mert tÀrcÀknak nevezi itt
´sszegyüjt´tt ÁrÀsait, de ez majd m¢g ÀrnyalÀsra szorul) visszaeml¢kszik a gen¢zisre, az
1990 augusztusÀban a Magyar NaplÂnak tett

Ág¢ret¢re (àbeteges magabÁzÀsÊ), hogy Ár majd a
lapba àvalami rendszeresetÊ. àNem tudom, t¢nyleg
nem tudomÊ, jegyezte f´l akkor a PRñBATçRCA
elej¢re a M¢sz´ly MiklÂstÂl k´lcs´nz´tt mondatot ä 1993 augusztusÀra pedig megjelent
hatvanhat ÁrÀs, a k¢thetenk¢nti n¢gy flekkek
rovata megtelt, Ágy mÀr àlegalÀbb t¢ve vanÊ.
Ezzel a szerzû nemcsak a '90-tûl szÀmÁtott
folytonossÀgra utal, hanem a '89 elûtti ¢veivel is ´sszekapcsolja olvasÂit. Elûzû k´nyve
ugyanis (a mostanival megegyezû borÁtÂtipogrÀfiÀjÃ ¢s ugyancsak a JelenkornÀl megjelent SZñDALOVAGLçS cÁmü versgyüjtem¢ny) a
hÀtlapon ugyanazzal a M¢sz´ly-id¢zettel v¢gzûdik, mint amellyel majd az Ãj k´tet elkezdûdik. A ä mintamondatok nulla ä alcÁmet viselû SZñDALOVAGLçS-tÂl valÂ bÃcsÃjÀban Parti
Nagy szkeptikusan tekint elûre: à...a valÂdi
mintamondatok, az ÏegyÎ ¢s talÀn a t´bbi nem mÀs,
mint felcÁmk¢zett, ¡res dosszi¢. A tev¢s formÀja ¢s
kerete...Ê A àsedobokÊ ÃjsÀgrovatÀvÀ lett tehÀt a
tev¢snek ez a forma- ¢s keretdosszi¢ja, s Ágy
ez a k´nyv volna a àmintamondatok egyÊ?
Vagy a hatvanhat, a kilencven-kilencvenhÀrom, avagy a hatvanhatszor (mondjuk) szÀzharminc-szÀz´tven, uszkve kilencezer mintamondat?
K´nyve elej¢n, illetve a àf¡l´nÊ Parti Nagy
azt is elmes¢li, hogy egy Truffaut-filmjelenet
nyomÀn mik¢nt sz¡letett meg a cÁm: àHanem
lenn¢nek-e benne dobok? Nem... dobok, azok nincsenek. °s trombitÀk? ...hÀt, az igazat megvallva,
trombitÀk se. Akkor, kedves Louis, legyen a cÁme Se
dobok, se trombitÀk!Ê (George Farkuhar
[1677ä1707] Ár szÀrmazÀsÃ angol ÁrÂ drÀmÀjÀnak DOBOK °S TROMBITçK a cÁme; a
francia nyelvben àelmenni dob ¢s trombita
n¢lk¡lÊ: titokban, zajtalanul, bÃcsÃ n¢lk¡l tÀvozni.) A k´tet alcÁme pedig (ä magyar naplÂ,
'90ä'93 ä) ugyanÃgy jelzi a sz´vegek eredeti
megjelen¢s¢nek hely¢t ¢s idej¢t, mint ahogy
utal egy müfajra, valamint ä csupa kisbetüivel ¢s gondolatjeleivel ä a SZñDALOVAGLçS alcÁm¢re is.
Hogy Parti Nagy hÀrom ¢ven kereszt¡l,
ha esett, ha fÃjt, hatÀridûre megÁrta soros
tÀrcÀjÀt, hogy dacolt a teljesÁthetetlens¢g ¢s a
rutinba valÂ belesz¡rk¡l¢s vesz¢ly¢vel ä ha
csak ennyi volna az ¢rdem, akkor is kalapot
kellene emelni vÀllalkozÀsa elûtt, mert a prÂzaÁrÀsnak talÀn a legnehezebb formÀjÀt üzte
sikerrel ennyi idûn Àt. Ha nem tudnÀnk el-
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k¢pzelni, mit jelent ez ä û nem sz¢gyelli bevallani (vÀllalva m¢g az ´nsajnÀltatÀs vÀdjÀt
is): rettenetes f¢lelmet, r¢m¡letet. K´nyve azt
is tanÃsÁtja, hogy itt bizony a penzum müv¢szett¢ emel¢s¢nek nem a magÀtÂl ¢rtetûdû,
derüs ´nbizalma tÀmad fel sz¡ntelen¡l, a
szerzû be kell hogy ismerje, szÀmÀra às¢tÀlni
¢s idûre menni valahova: nem ugyanazÊ, s hiÀba
hogy csakis û maga volt az, aki e munkafelt¢telt ´nmagÀnak megszabta; s hiÀba Árt persze mindig azt, amit û akart, ami jÂlesett neki, àde jÂlesnem, aztcsinÀlnom muszÀj volt, elvÀllaltam magamtÂlÊ ä ¢s àmuszÀjhat-e szabadniÊ
vajon? Szabadja vÀlogatja, felelhetn¢nk ä de
vizsgÀljuk meg, mif¢le k´nyv sz¡letett meg
ebbûl!

VegyestÀl
à... mi a f´lfÃjt iz¢met fûzzek,
nem lehet mindennap mannaszÂszÊ (24. o.)

N¢mik¢pp heterog¢n k´nyvet kaptunk,
kezdj¡k talÀn ezzel. A àsedobokÊ ÁrÀsai ugyanis
sem nem egy müfajÃak, sem nem azonos szerepüek, ¢s nem is àegyenrangÃakÊ ä ha ez
utÂbbin a megmunkÀlÀs àmüv¢szi ig¢nyess¢g¢tÊ ¢rten¢nk. Hogy egy ÁrÂ, amellett, hogy
a nagybetüs °rcn¢l MaradÂbb Müvekben
prÂbÀl r¢szesed¢shez jutni, az alkalmi megszÂlalÀsok korlÀtolt felelûss¢gü tÀrsasÀgait is
jegyezze ä nem szokatlan jelens¢g. öjsÀgcikket, tÀrcÀt, publicisztikÀt vagy àsajÀt rovatotÊ
a legnagyobbak is Ártak ä ¢s nemcsak a legnagyobbak¢t adtÀk ki aztÀn k´nyv alakban is.
(Szerencs¢re a legjobbak is ´sszegyüjtik a maguk¢it ä kortÀrsaink k´z¡l gondoljunk csak
EsterhÀzyra.) De a szerzûk a legritkÀbb esetben keverik az àalkalmiakatÊ ä àÁrÂi ÁrÀsaikÊ
k´z¢, k´z´s k´nyvbe.
Parti Nagy ezt teszi. Az û hatvanhat sz´veg¢nek legnagyobb r¢sze àÁrÂi irodalomÊ,
prÂza ä nem pusztÀn szellemesen ¢rtekezû
sz¢ljegyzet a futÂ napok margÂjÀra, noha
ilyesf¢l¢kbûl is van a àsedobokbanÊ n¢hÀny. S
bÀr minden ÁrÀsa alkalomrÂl alkalomra, leadÀsrÂl leadÀsra sz¡letett, legt´bbj¡k m¢gsem csak aktualitÀshoz k´t´tt, helyi ¢rt¢kkel
bÁr (ezek is lehetnek egy¢bk¢nt magas, sût
maradandÂ ¢rt¢kek), hanem a àhic et nuncÊon, k´t¢seken tÃli, a prÂzairodalom jeles tel-

jesÁtm¢nyeivel k´z´s mezûben megmutatkozÂ ¢rt¢ke van itt a sz´vegek legnagyobb r¢sz¢nek.
Felmer¡lhet akkor a k¢rd¢s, hogy mi¢rt e
müfaji (fajsÃly-, valamint stÁlusheterog¢n) vegyestÀl? Ennek, Ãgy v¢lem, csak a fel¡leti
magyarÀzata az, hogy ezek az ÁrÀsok eleve is
k´z´s sorozatcÁm alatt jelentek meg. A szerzû
ettûl m¢g nyugodtan kihagyhatta volna p¢ldÀul az aktuÀl- (kultÃr-) politikai tÀrgyÃ, àÀllampolgÀrilag ÁrÂiÊ megszÂlalÀsait vagy az alkalmi megeml¢kez¢seit, tovÀbbÀ tehetett volna n¢hÀny l¢p¢st a rovattÂl a k´nyv fel¢,
vagyis megszabadulhatott volna egyr¢szt a
rovatba valÂ ÁrÀsrÂl magÀrÂl szÂlÂ sz´vegr¢szektûl, mÀsr¢szt azoktÂl a tÀrcÀktÂl, amelyeket mÀr-mÀr pÀnikba esve, nehezen, vagy
futva, ¢pp hogy idûre Árt meg (m¢g ha ez sehol nem zavarÂ is), s esetleg ÃjraÁrhatta volna
a kev¢sb¢ siker¡lteket. Ha szigorÃbban szelektÀl, ¢s f´lborÁtja az eredeti idûrendet is
(amit szint¢n megtehetett volna, hiszen az û
tÀrcÀi jÂval kev¢sb¢ k´tûdnek a dÀtumokhoz,
a àk´z¢rdeklûd¢s¡nketÊ foglalkoztatÂ, t´bb¢kev¢sb¢ politikai term¢szetü aktualitÀsokhoz,
mint p¢ldÀul EsterhÀzy '88ä'90-es elefÀntcsonttorony-darabjai), ha ÀtÁr, kibont, hozzÀÁr
¢s kikerekÁt, ahogy ä '92. januÀr 9-i tÀrcÀja
tanÃsÀga szerint ä eredetileg maga is tervezte, most lehetne egy ciklusokba oszthatÂ, egys¢gesebb, kevesebb k¢ts¢grûl ÀrulkodÂ ä ¢s
bizonyos szempontbÂl alacsonyabb hibaszÀzal¢kÃ k´nyve.
çm Parti Nagy Lajos ä erre is utal az utolsÂ tÀrcÀban ä tudatosan nem vÀlasztotta v¢g¡l ezeket az utakat. Egyr¢szt gondolhatta
azt, hogy ¢rt¢ke lehet ´nmagÀban annak is,
ha ¢ppen ezt a dÀtumhoz k´t´tt, rendszeres
ÁrÀst magÀt hÁven dokumentÀlja a k´nyvben,
s ha mÀr nem szedte Ázekre a motÁvumokat,
¢s nem Árt belûl¡k vadonatÃjat ä egy kicsit
csalÀs, egy kicsit nagyk¢püs¢g is lett volna, ha
lÀtszÂlag a sorozatot k´zli, de vÀlogatottan,
meg-megritkÁtva ¢s ÀtÁrva. MÀsr¢szt pedig
Ãgy tünik, a mindenkori probl¢ma, a tollhegyre vett gondolat, motÁvum k¢ziratpapÁron beteljesedû sorsa s az ÁrÀsnak mint müveletnek a gondja sokszor jobban izgatta ût,
mint a ànyersel¢seketÊ lekerekÁtû formai csiszolÀs. S mi¢rt ne besz¢lhetne a k¢ts¢geirûl, ÁrÂi
szerep¢ben is mi¢rt ne mutatkozhatna szorongÂnak, dolgahalogatÂnak, àeredendû lusta-
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sÀgaÊ ellen hadakozÂnak, nem k¢sznek? Mi¢rt kellene Ãgy tennie, mintha k´nyv¢nek vilÀgos, tudatosan megkomponÀlt szerkezete
volna, trendje, amelyet mÀr 1990-ben ¢ppen
Ágy lÀtott meg ÀtÁvelni 1993-ba? Mi¢rt k¢ne
letagadnia, hogy k¢t h¢trûl k¢t h¢tre Ãgy ¡lt
oda a maga vÀlasztotta gÀlyapadra, hogy
ugyan evezni tudott, de hogy merre megy a
hajÂ, az ´nmaga szÀmÀra is rejt¢ly volt ä akÀr
dÃskÀlt ¢ppen a t¢mÀban, szÂban, akÀr pedig
k¢ts¢gbeesetten, fuldokolva kapkodott szÂoxig¢n, mondat-levegû utÀn, ¢s esetleges, a
papÁron ¢pp ilyen nyomot hagyÂ karcsapÀsokat, csuklÂgyakorlatokat v¢gzett, s n¢ha
mÀr azt sem tudta, evez-e vagy Ãszik? S mi¢rt
kellene pedÀnsan k¡l´nvÀlasztania münemeket ¢s stÁlusokat, s mi¢rt ne Árhatna ´szv¢rformÀkban, müfajkeverve, asszociÀlva ¢s t´red¢kekben is akÀr?

AlkotÀsl¢lektani elûzm¢nyek
àIllen¢k, gondolom el, most mÀr valami
magvasat gondolnom a k´lt¢szetrûl...Ê (31. o.)

Az elûbbiek olyan k¢rd¢sek, amik nem a àsedobokÊ-ban vetûdnek f´l elûsz´r. A Keresztury
Tibornak adott F°LTERPESZBEN cÁmü lev¢linterjÃjÀban (Alf´ld, 1990/5.) mÀsodik versesk´tet¢rûl, az 1986-os CSUKLñGYAKORLAT-rÂl
Parti Nagy azt Árja, hogy mik´zben ez annak
a szakmai mutatvÀnya volt, hogy û a àsz¢thullÀst, t´red¢kess¢getÊ megkÁs¢relje àformÀba fogni,
f´lpolÁrozni a verset a parÂdiÀigÊ ä ek´zben tudta, hogy mesters¢ge ´nmagÀban nem k¢pes
az ¢letet àf´l-, el- ¢s megoldaniÊ, tudta, hogy az
àirÂnia irÂniÀjaÊ gondosan elfedi az à¢rv¢nytelen¡l¢stÊ (hogy àsemmis¡lûben vagyokÊ), s ha valamennyire f´l is tÀrja àszakadt ¢s t´red¢kes
anyagÀtÊ, nem k¢nyszerÁt a vele valÂ szemben¢z¢sre àa maga nyers ¢s eleven mivoltÀbanÊ.
àTudtam, de Âvakodtam tudatni ä folytatja ä, hogy
minden lekerekÁtetts¢g, g´mb´ly, befejezetts¢g csak
nosztalgia, sz¢p illÃziÂ, hogy a ragyogÂ ez¡stpapÁrban csak sz´gek, szorongÀs, szÀlkÀs facsokolÀd¢.
Ekkor ¢s ek´zben k¢pzûd´tt meg egy nyÁlt, vÀllalt
fragmentÂrium k´d´s terve, sz¡ks¢gszerü ideÀjaÊ ä
s ebbûl lett a SZñDALOVAGLçS, ez a lÁrai àt´red¢kgyüjtem¢nyÊ, amely f¢lbûr´ndnyi, hÀrom
padlÂn¢gyzetm¢ternyi c¢dulÀbÂl àpasziÀnsz,
sz´vegdominÂÊ r¢v¢n Àllt ´ssze.

çm szÂ nincsen arrÂl, hogy ez a t´red¢kess¢g versnek-nem-el¢g sorok esetlegesen
´mlesztett, bÀrmif¢le jelent¢st csak bl´ff´lû
garmadÀja volna ä egy mar¢k zacskÂalja nÀpolyit´rmel¢k. Parti Nagy tudja, hogy a t´redezetts¢gnek, a soha nem k¢sznek ¢s a k¢ts¢geknek a m¢goly ûszinte bevallÀsa, a vel¡k
valÂ ´nironikus jÀt¢k sem ad igazolÂ felment¢st semmif¢le minûs¢gromlÀsra, l¢ha komolytalansÀgra, olcsÂ jÀt¢kra, f¢lrefogott
hangra. Az û fragmentÂriuma tudatos müforma, nem pedig az ´nmagÀval f¢lig-meddig megcsinÀlÀst kialkudÂ szerzû versdarabjai. A SZñDALOVAGLçS t´bb, mint kÁs¢rlet a
versformÀval, a k´ltûi nyelvvel (¢s mÀsok soraival) valÂ groteszk jÀt¢kra, f´llazÁtÀsra ¢s
´sszerakÀsra, hanem t´red¢kess¢ge ¢s heterogenitÀsa ellen¢re is teljesnek, ¢lûnek ¢s belakhatÂnak bizonyulÂ k´ltûi univerzum.
Benne ä hogy csak egy szÀlat emeljek ki ä az
egyszerre bravÃrosan ¢s anyanyelvi term¢szetess¢ggel megszÂlalÂ irÂnia egyr¢szt a hiÀbavalÂsÀg keserüs¢g¢be ¢s az ¢letigenl¢sbe
egyarÀnt belerÀntÂ fergeteges humorÀval,
nyelvteremt¢s¢nek szabadsÀgÀval nyüg´z le,
mÀsr¢szt szeretet- ¢s r¢szv¢tteli tapintatÀval,
fegyelmezetts¢g¢vel, komolysÀgÀval ¢s irgalmÀval rendÁt meg. így lesz ez a k´nyv viszonyÁtÀsi ponttÀ ä a magyar k´lt¢szetben is ¢s
a szerzû müveinek sorÀban is, megk´nnyÁtve
a àsedobokÊ àhelyzet¢nekÊ megfejt¢s¢t. Hiszen
mindaz, amit a fragmentÀltsÀgrÂl, a groteszkrûl, a nyelvteremt¢srûl, a szabadsÀgrÂl, a szigorÃsÀgrÂl vagy az egy¡tt¢rz¢srûl elmondtunk ¢s id¢zt¡nk, az a àsedobokÊ tÀrcaprÂzÀira
is igaz.
Valami azonban mintha alkotÀsl¢lektani
ÃjdonsÀg volna Parti Nagy Lajos 1989-et k´vetû korszakÀban. Az az inkÀbb halasztÀst ¢s
(a kritikaÁrÀstÂl eltekintve) hallgatÀst vÀlasztÂ, k¢telkedû ´nkorlÀtozÀs, ami azelûtt majd'
hÃsz ¢ven Àt szükmarkÃ, Àm annÀl ig¢nyesebb szigorÃsÀggal engedett meg szÀmÀra k¢t
karcsÃ k´tetnyi verset, majd ki¢rlelte v¢g¡l
az ´sszefoglalÀst ä a SZñDALOVAGLçS-t k´vetûen szinte egy csapÀsra megszünt. MüfajhatÀrok nyÁltak ki elûtte ä a kinyÁlÀs àalapegys¢geÊ, ahogy a lev¢linterjÃban Árja, àa mondat
lenne, a prÂza-mondat, ha nem ¢pp e münemvÀltÀst akarnÀm kiker¡lni, ha lehet (alighanem nem
lehet), a k´vetkezû talÀn r´vidt´rt¢netekbûl Àllna,
kisnovellÀkbÂl, s befejezn¢ a sort valami reg¢nysze-
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rü, mondhatnÀm reg¢nyÊ. PrÂzaverseket ¢s kisprÂzÀkat kezdett valÂban Árni, megÁrta A
TEST ANGYALA cÁmü szerelmesf¡zet-àdilettÀtÊ,
ebbûl tÀmadt ¢s valÂsult meg az I BUSçR cÁmü
rÀdiÂjÀt¢k, majd szÁndarab ´tlete, Árt tovÀbbi
verseket ¢s kritikÀkat, szerkesztette pÀlyatÀrsai k´teteit, megÁrta A HULLçMZñ BALATON ¢s
a W ALDTROCKENKAMMERI çTIRATOK cÁmü elbesz¢l¢seit, valamint nagy ´nkiterÁtû tanulmÀnyÀt-lev¢linterjÃjÀt ä ¢s k´zben a àsedobokÊ
tÀrcÀit, mindezt alig t´bb mint hÀrom ¢v
alatt.

Korunk a lenyomaton, a lenyomat korunkon
à... pÀrtÀllott s most kûhalom...Ê (49. o.)

Hogy hol ¢s mikor ¢lhet-alkothat az ÁrÂ, aki
e sorozatot jegyzi, az jelentkez¢seinek t´bbs¢g¢bûl dÀtum n¢lk¡l is kider¡l, hisz ä ahogy
gyakorta nevezi ä a àt¢nyigazsÀgÊ letagadhatatlan kortÀrsa napjainak, a àvalÂ vilÀgÊ nemcsak àbesz¡remlikÊ, de ÁrnivalÂul is szolgÀl.
Mindebbûl vegy¡k elûsz´r ä bocsÀnat a kifejez¢s¢rt ä a politikÀt!
Parti Nagyot nem hozza lÀzba az a lehetûs¢g, hogy amikor akarja, nyilvÀnosan is megmondhatja a mindenkori àezeknekÊ (¢s bÀrkinek), hogy û mik¢nt lÀtja. (ý EsterhÀzynÀl
is kev¢sb¢ lÀtszik majdan sajnÀlni azt, ha ä
megvÀltozvÀn a vilÀg ä a k´z¢leti ked¢lyek lecsillapodtÀval netÀn a nyugodt szÁvvel unhatÂ
politikum kora k´sz´ntene rÀnk, ¢s ûnekik
zavartalan b¢k¢ben k¢ne Árniuk, ¢s csupa
sz¢pirodalmat.) Min mÃlhatott akkor m¢gis,
hogy amikor Parti Nagy soron k´vetkezû sz´veg¢nek kezdett ¢pp neki, nem valamely
gyerekkori eml¢k¢hez nyÃlt p¢ldÀnak okÀ¢rt, hanem az aktuÀlis heti- vagy napihÁrhez?
ögy lÀtszik, jobbÀra azon, hogy az utÂbbi (a
hÁr) Àltal kivÀltott f´lhorgadÀs tÃll¢pte-e azt
a k¡sz´b¢rt¢ket, hogy aznapra t´r´lj´n bÀrmif¢le elûbbi tÁpusÃ munkatervet.
1991. augusztus 19-¢n hallja a krÂnikÀban, hogy àÃgy buktattÀk meg a szomsz¢dos nagyhatalom elsû ember¢t, mint egy latin-amerikai fûhadnagyotÊ, s minthogy neki meg ¢ppen Árnia
kell, nem k¢pes mÀst tenni (mert ez telepszik
rÀ lerÀzhatatlanul), mint hogy dokumentÀlja,
mit is ¢rez: N¢hÀny percig nyers f¢lelmet,
retteg¢st, ami àv¢g¡l borzongÀssÀ foszlik, a hÁr-

fogyasztÂ kibic rutinjÀvÀ, majdcsakleszvalahogygyÀÊ. Magunk is valahogy Ágy lehett¡nk
ezzel, de elfelejtett¡k mÀr, ez¢rt fontos, hogy
valaki Ágy ´r´kÁtse meg: à...¢n akkor vegetatÁve
f¢ltemÊ. (Pedig n¢gy tÀrcÀval korÀbban ¢ppen
az orosz csapatok hazavonulÀsÀrÂl eml¢kezett meg.)
A hazai politikai viszonyok t´bbsz´r is
megihletik; mindjÀrt a harmadik ÁrÀsÀnak
ez¢rt ('90. oktÂber 7.) az ALALIA cÁmet adja
(àg´r. orv. a besz¢lûk¢pess¢gnek, a tagolt besz¢d k¢pess¢g¢nek elveszt¢seÊ), '91. jÃnius 9-¢n pedig
egy àa n¢pnekÊ szÂlÂ s az ¡gyn´kk¢rd¢s tÀrgyÀban ¢rtekezû, az ¢rvel¢s abszurd diszkrepanciÀitÂl hemzsegû, egy¢birÀnt pedig penetrÀns stÁlusÃ ¢s nyelvezetü felhÁvÀst ad k´zre, melynek feladÂja ä ugyancsak àa n¢pÊ.
'92. januÀr 9-¢n egy szÀzadfordulÂs hangulatÃ t´rt¢net f´lrajzolÀsÀhoz kezdene, Àm a
k´vetkezû bekezd¢sbe valami mÀs helyett ezt
Árja: àK´z¢rzetem jobbÀra rosszÊ ä p¢ldÀul mert
nincsen szÀmÀra hely, Ãgymond, a nagyk´rÃton kÁv¡l, ahol ÀllÁtÂlag (a minisztereln´k
szerint) senkit nem ¢rdekel az, ami ût m¢gis
ä egy¢bk¢nt pedig àkardkikardk¢nt vicsorog a
szek¢rtÀborok fogainak feh¢rjeÊ. Az írÂk Boltja (a
legjobb k´nyvesbolt) fennmaradÀsa ¢rdek¢ben Ãgy ¢rzi, àcivil k´teless¢geÊ szÂt emelni,
csakÃgy, mint '92 januÀrjÀban protestÀlni a
rÀdiÂ¢rt, amit àaz uralkodÂ rezsim hosszas ¢s fogcsikorgatÂ babaruhÀzÀs (demokrÀcia) utÀn... annektÀltÊ.
Ezek a tÀrcÀk aktualitÀsuk ¢s a nekik szÀnt
szerepbûl fakadÂ ¢rvelû, felhÀborodott vagy
keserü vagy apatikus hangjuk-nyelv¡k miatt
is nyilvÀn a k´tet leginkÀbb publicisztikus,
legromlandÂbb darabjai. De talÀn ¢pp ezek
azok az ÁrÀsok, amelyek nemcsak magukon
viselik a nyomÀt a kornak, hanem megfordÁtva, n¢mi kitapinthatÂ lenyomatot is hagynak
korunkon: jÂl besz¢lt, aki helyett¡nk is besz¢lt, ¢s talÀn megvÀltozik valami ä egy kicsit
Àltala is.
Noha a szerzû e àpolitizÀlÂ publicisztikÀitÊ
is Àtitatja sajÀt k¢pzettÀrsÁtÀsi ¢s nyelvi szabadsÀgÀval ä talÀlunk a k´nyvben k¢t k¡l´n´sen az û hangjÀra vallÂ, remek politikai
szatÁrÀt is. Mindkettû Àllatmese, s mindkettûnek a fûszereplûje aff¢le àfarkasmosolyÃÊ tÁpus,
olyan, aki megmondanÀ, àhogy ki volna a n¢p,
nem az, hogy szÂ szerint vagy listÀzÀs, de hogy ki
m¢gis, pontosan. Meg hogy ki nemÊ. A MINDENT
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ERD°RT cÁmü abszurd erdei razziaportya
hûse egy Tashuba nevü nyÃl, aki hajlamos
mÀsnak àa pofÀjÀba ¢rvelniÊ a àszolgÀlatijÀvalÊ
(àNa de vÀrjÀl te csak, Nemulasch ä ¡v´lti ki a
gangraÊ, ¢s dzsipj¢be pattan, hogy Àtmentû,
bomlasztÂ, csÃsztatÂ elefÀntot lûj´n), az EGY
T°LI NAP-ban pedig a szerzû ÀlmÀban nagyra
nûtt macska jelenik meg, aki azt panaszolja,
hogy û àmÀr minden nyikhaj sz¡rkeg¢r c¢ltÀblÀja
leszÊ, pedig û àha odasÂz, akkor baj lesz, s ha baj
lesz: muszÀjn odacsapjonÊ, ne ¡ld´zz¢k tehÀt, s
ne ingerelj¢k az egerek futkosÀssal ¢s idegesked¢ssel, mert az ¢desÁti a hÃst, ¢s û ànem Àll
jÂt magÀ¢rt genetikusanÊ. Mindk¢t novella Karinthyra, ¹rk¢nyre vagy Bajor Andorra eml¢keztetûen ¢les ¢s nevettetû szatÁra, mik´zben elker¡li a tÃlazonosÁtÂ aktualizÀlÀs csapdÀjÀt.
SzociolÂgiailag annÀl pontosabb ¢s a fentiekn¢l sokkal szomorÃbb ÁrÀs viszont A SZEMETELý ESýBEN cÁmü ('92. mÀrcius 17.),
amely egy ´reg t¡ntetûrûl szÂl, aki àÀll ¢lete
levert ves¢j¢velÊ az esûben sokadmagÀval a televÁziÂ ¢p¡lete elûtt, ¢s ¡v´lt, gyül´l, s nemcsak azt olvassuk, amit ordÁt, hanem azt is,
amire gondol, amire eml¢kszik. MegrendÁtû
sz´veg ä ¢s egy csepp harag sincs benne a
gyül´lk´dû irÀnt, hanem ilyen mondatok:
àCsorog az arcÀn az esû, ¢s ´sszekever mindent.
Csorog minden¢rt. A b´rt´n¢rt... Hogy meghalt az
asszony, az¢rt. Hogy rossz a szÁv, az¢rt. Vizesedik.
Az ´tezer-hatszÀz forint¢rt. Csak. Hogy m¢ltatlanul
¢s vakond mÂdra... çll a papundekli tÀblÀjÀval, ¢s
sÁr a gyül´lettûl, nincs mÀr tÀrgya, irÀnya, folyik a
sz¢l a szem¢bûl ´sszevissza, remeg a cs´pp az orrÀn.Ê
AZ

SzortÁrozÀsi kÁs¢rlet
àEgyszer k¢szÁtett bogÀrgyüjtem¢nyt, megfogta,
pohÀrkÀban meghalasztotta, itatÂsban lepr¢selte,
f´lragasztotta s alÀÁrta: Ïlepk¢cskeÎ, ÏpÂkocskaÎ,
ÏlegyecskeÎ. ÏSvÀbÎ.Ê (179. o.)

Nincs annak k´nnyü dolga, aki e keletkez¢si
sorrendben k´zreadott ÁrÀsokat valami csoportosÁtÂ rekeszekbe szeretn¢ rakosgatni.
Ha a mÀr elkezdett vÀlogatÀst folytatnÀnk,
akkor ki k¢ne szemelgetn¡nk n¢hÀny àalkalmitÊ ¢s àegyebetÊ ä mint a k´lt¢szetnapi gondolatokat, a benn¡k megid¢zett k´ltûkkel ¢s
a SZñDALOVAGLçS 193. vers¢re rÁmelû metaforÀval (àDichtung, ´r´k´sen kumulÀlÂdÂ teafü...

ösznak a kannaez¡st felhûk a szmogon, ott ¡lnek
f´nt ¢s lÂgatjÀk a filter¡ket Babits¢k, szelÁd horgÀszat...Ê); kiemelhetn¢nk az EGY ýSZI LEV °LRE
cÁmü Petri-vers nyomÀn sz¡letett po¢tikus
tÀrcÀt, a COPYRIGHT cÁmü tervezetet arrÂl,
hogy a szerzû leszokik a dohÀnyzÀsrÂl, ¢s errûl Ár majd k´nyvet; valamint a sorozatot
ÁrÀstechnikailag is lezÀrÂ utolsÂ darabot. Volna egy mÀshovÀ nehezen besorolhatÂ, bravÃros, gyilkos t¢v¢kritika (A NINIV EI JçRAT),
amely igen vakmerû ´tlettel Ãgy mutat rÀ egy
utazÀsi reklÀm ¢s a babitsi JñNçS K¹NYV E
´sszepÀroztatÀsÀnak hihetetlen alantassÀgÀra
egy friss produkciÂban (àmelynek l¢c¢t olyan
magasra tett¢k az alkotÂk, amilyen m¢lyen csak lehet szÀntaniÊ), hogy k´zben Parti Nagy maga
lerontott, torzÁtott, k¢pzavaros nyelven besz¢l. V¢g¡l pedig volnÀnak a szint¢n alkalmi
ÁrÀsok ¢lû ¢s holt pÀlyatÀrsakrÂl: Csorba
Gyûzûrûl versesk´tet¢nek ¢s EsterhÀzyrÂl AZ
ELEFçNTCSONTTORONYBñL megjelen¢s¢nek
alkalmÀbÂl (utÂbbi rovat-´sszehasonlÁtÂ ´nreflexiÂ is egyben) ä valamint az Ottlik halÀlakor Árt sz´veg a kinyitott I SKOLA f´l´tt a fohÀszkodÂ, neh¢z ÂrÀkrÂl. S itt szÂlhatok a
legmegrÀzÂbb à¢vfordulÂs tÀrcÀrÂlÊ, amit valaha is olvastam (k¢sei nekrolÂgnak k¢sz¡lt,
de novella lett belûle), ¢s ez A SZEDERK°NYI
UTCA. (VeszÁtett¡nk volna tehÀt azzal, ha a
szerzû ´sszes alkalmi ÁrÀsÀt kihagyja k´tet¢bûl.)
A t´bbi ä durvÀn ´tven ä ÁrÀs mÀr mind
sz¢pprÂza (r´vidnovellÀk, ànovellÀsodÂÊ sz´vegek ¢s egy¢b ehhez hasonlÂk). K´r¡lbel¡l feler¢szben talÀlunk k´zt¡k olyanokat, amelyeknek egyenk¢nt homog¢n a t¢mÀjuk (vagy
legalÀbb hozzÀvetûlegesen az), s egybef¡ggû
t´rt¢net¡k van. K´z¡l¡k kettû ¢s egy f¢l novella a szÀzadelûn, egy pedig a mÃlt szÀzad
k´zep¢n jÀtszÂdik ä ezek a kor ÁrÀsmodorÀnak tÃlimitÀlÀsÀval ¢s a korabeli dilettÀns tollforgatÂk ¢ktelen k¢pzavaraival, giccses mondataival stÁlusgyakorlatnak, parÂdiÀnak is pazar sz´vegek ä mint ¢letk¢pek, t´rt¢netek
vagy elbesz¢lûi montÀzsok pedig nagyobb Ávü
prÂzai mü Ág¢retes darabjainak is tünhetnek.
(Hogy ez a vilÀg mennyire foglalkoztatja Parti Nagyot, s hogy nÀla a szent dilettÀns vonzalma az emlÁtett ÁrÀsmodorhoz mennyire
idûtlen, ezt az is bizonyÁtja, hogy A FºRDýZý
LEçNY bizonyos bekezd¢seit az I BUSçR cÁmü,
manapsÀg jÀtszÂdÂ darab naiv szerzûnûj¢nek
mondataik¢nt lÀtjuk viszont.)
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Az Àllatmes¢kkel egy¡tt (ha jÂl szÀmolom)
h¢t elbesz¢l¢s ¢p¡l mesei, sz¡rreÀlis vagy abszurd elemekre ä ilyen p¢ldÀul a Szende nevü t´rpe Àltal Ãjrafogalmazott, frenetikus humorÃ àHÂf Eg¢rkeÊ-t´rt¢net vagy a B ILLER
cÁmü novella ä a csikkekbûl valÂ dohÀnykifejt¢s hÀziiparÀt üzû alkoholista hÀzaspÀrrÂl ä,
ez a rejt¢lyes r¢mdrÀmalÀtomÀs. Ugyancsak
horrort sejtet a LIBABýR PUPPENTALBAN, amit
a szerzû Àlrealista (NDKämagyar?) topogrÀfiÀjÃ k´rnyezetbe, paramilitÀris ¡zemi mikrovilÀgba helyez. Itt v¢sz nyoma egy doktorasszisztensnûnek, amivel kapcsolatban mind
az ¡zemi orvos t¢bolyult viselked¢se (a tÂnÀl
megkergette egy àpecsenyefûtt sellû, hÀjas vÁziûzÊ), mind a szakÀcsnû vallomÀsa (miszerint
àv´r´s tarbûrtÊ ¢szlelt volna a szobÀban), mind
pedig a k¢zilÀny esk¡d´z¢se, hogy àegy nagyon nagy egeretÊ lÀtott szaladni a tÂ fel¢ ä igen
gyanÃs k´r¡lm¢nyek. V¢g¡l a szakÀcsnû sikoltva fedezi fel, hogy eg¢sz ¢jjel lezÀrva forrt
a hatos ¡st ä Àm a nyomozÂk nem talÀlnak
benne semmit. àHabos, neh¢z vizet, semmi
mÀst.Ê A t´rt¢netmondÂ ¢s elhallgatÂ fantÀzia, a l¢lek, az idegek ¢s a nyelv borzongatÂ
jÀt¢ka ez ä a legdrasztikusabb sz¢lsûs¢gek k´z´tt, e teny¢rnyi helyen.
Az àegybe-t´rt¢netetÊ elmondÂ t´bbi novella (mondjuk tizenh¢t) idû, hely ¢s illetûs¢g
szerint: àmai magyarÊ (egy az 1950-es ¢vekben selyemgyÀrban jÀtszÂdÂ t´rt¢net kiv¢tel¢vel) ä s ezek k´z¡l tÁz egyetlen hûst ÀllÁt
portr¢szerüen a k´z¢ppontba, akiket leginkÀbb az jellemez, ahogyan besz¢lnek.
A kisprÂzÀk mÀsik fel¢t kitevû kb. huszonn¢gy ÁrÀs (s ezzel az utolsÂ, Àm legnagyobb
fiÂkot is telerakjuk) mÀs szerkezetü: ´sszetettek, asszociÀlÂk, t´rt¢netdarabok ¢s hangulatok k´zt kapcsolatot keresûk s ´nmagukat inkÀbb a nyelv, az eml¢k ¢s a k¢pzelet jÀt¢kaira
rÀbÁzÂ sz´vegek ä a r´vidfilm montÀzstechnikÀjÀra vagy a k´ltûi k¢palkotÀsokra eml¢keztetûen, feszesre vÀgva.

TartÂs motÁvumok
àS f´lvesznek ott lent mindenf¢le alakzatokat.
Fûleg b´lcs ¢s valÂszerütlen halak¢t...Ê (184. o.)

Egyre furcsÀlkodunk ¢s rosszat sejt¡nk egy
asszonynak az ºMK-ban elmes¢lt t´rt¢net¢t
olvasva (amit nem egyenesen û ad elû, ha-

nem azt az ÁrÂ mondja f´l neki Ãjra: àHogy
¢rti az ¡gyv¢dnû, hogy Ïelûzm¢nyÎ, k¢rdi ¹n az
¡emkÀban...Ê), ahogy a f¢rj¢nek, Gy¢k¢nyesinek a vÁzzel, a f¡rd¢ssel kapcsolatos mind
meglepûbb szokÀsait sorolja, mÁgnem a ànyomavesz¢seÊ elûtti este mÀr àtÀtogÀsÊ volt a f¢rj
nyakÀn, reggelre pedig csak a ruhÀi maradtak a f¡rdûszobÀban. à...de hÀt m¢rt pont azzÀ,
doktornû, hÀt nem inkÀbb rep¡lni akarna halÀlÀban az ember?Ê ä k¢rdezi a novella v¢g¢n Gy¢k¢nyesin¢, ¢s v¢gre meg¢rtj¡k: Gy¢k¢nyesi
halÀlÀban hallÀ vÀltozott.
Ha a hal ûsi motÁvumÀnak ÀbrÀzolÀsa,
mint mondjÀk, embert is jelenthet, akkor
Gy¢k¢nyesi ´szt´n´s, monomÀniÀs t´rekv¢se, test¢nek edz¢se, szÁvÂs adaptÀlÀsa (megtanul Ãszni, alÀmer¡l¢si gyakorlatokat v¢gez a
kÀdban, a sÁkosat bÁrja mÀr csak elviselni a
test¢n, hogy v¢g¡l kopoltyÃr¢st nyisson magÀn) ä ez nem az àemberr¢Ê valÂ Ãjrateremtûd¢s¢nek, halÀlon tÃli ´nmegvÀltÀsÀnak volna-e az allegÂriÀja, amire k¢sz¡lv¢n Gy¢k¢nyesi mÀr àodaÀtraÊ rendelne magÀnak uszodajegyeket elûre? TalÀn ez az elbesz¢l¢s lenne az egyik ä a teljes ¢letmüvet ÀtÁvelû ä szimbÂlumrendszernek, a vÁzrûl ¢s a halrÂl szÂlÂ
jelk¢pt´rt¢neteknek ¢s k¢pzettÀrsÁtÀsoknak a
betetûz¢se?
Ha visszal¢p¡nk a szerzû ¢let¢nek ¢s müveinek idûtengely¢n ä az ÁrÀsokbÂl kiolvashatÂ ezeknek a motÁvumoknak az ¢lett´rt¢neti
gy´kere is. Parti Nagy t´bbsz´r besz¢l az
uszÀlykormÀnyos nagyapÀrÂl (aki a DunÀn
¢lte le aktÁv ¢let¢t), a halÀszatrÂl, a halakrÂl
ä ¢s egyÀltalÀn a vizekrûl. MÀr a legelsû tÀrcÀban ott, a tolnai DunÀban Àll t¢rdig a vÁzben a rongyszûnyeget mosÂ nagyanya, amikor a kiskorÃ ´sszevajazza a mackÂnadrÀgjÀt.
De az elsû kora gyerekkori ¢lm¢ny felid¢z¢se
is egy nyÀri, vÁzparti dagonyÀzÀshoz kapcsolÂdik. (A àkreatÁv ÂvodÀsÊ ¡l a vizes homokban,
s mint àkiscsoportos ÃristenÊ k¢tf¢l¢t teremt,
egyr¢szt a csurgÂ homokbÂl megmintÀzza a
vid¢ket, a vilÀgot, mÀsr¢szt nyelvet alkot ä
korÀn kezdi ä, neveket szÂr a Balaton-felvid¢kre: àTaliÀn! D´r´gd zalahalÀp: magyarpolÀny
vigÀnt kapolcs, balÀca...Ê) Az uszÀlyos-halÀsz
csalÀdi hagyomÀnybÂl ered a k´lt´z¢si
k´nyvrakosgatÀs hal-k´nyv metaforÀja is:
à...ûsi, agyongyakorolt mozdulatok... szortÁrozÀs,
villogÂ borÁtÂk. Arany-´sszes, compÂ, sz¡rrealizmus, Artaud, kÀrÀsz, CsÀth, csuka, ponty, KassÀk,
keszeg, E´tv´s, harcsa, VarÀzshegy, megint com-
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pÂ...Ê Errûl esz¡nkbe juthat a Jelenkor 1992.
szeptemberi halszÀma, ebben szerzûnk HAL
°JI °NEKE cÁmmel egy We´res SÀndor-i m¢rc¢vel m¢rhetû, ¢s Morgenstern hasonlÂ cÁmü
vers¢nek ritmusÀban Árt bravÃros k´ltem¢nyt
ad k´zre, amely ritmikusan hullÀmzik, ¢s
strÂfÀinak ä kisz¢lesedû-elkeskenyedû soraival ä halalakja van.
Az ANGYALSTOP cÁmü elsû k´tet EL°GIA cÁmü vers¢ben a tengerben ringÂ, d´gl´tt halak metaforÀja elvet¢lt ÁrÀsokat p¢ldÀz: àfeh¢r
hasukkal f´lfel¢ / papÁrjaimÊ (v´.: àbetelik ez a
locska nyÀr nehÀny / vÁzihullÀmmÀ felpuffadt szonettelÊ ä SZñDALOVAGLçS, 192. vers), feltünik
Hemingway csontvÀz-hala, mÀsutt àa bÀlnabuszok h´rp´lik egyre a sok kis / vasÀrnapi JÂnÀstÊ,
s ¡zenet szÂl à...a rep¡lûhalaknak / visszazuhanni vesz¢lyes... / cÀpavesz¢lyÊ. Innen mÀris AZ
ERACLEA DI MARE-I CçPA cÁmü àsedobokÊ-tÀrcÀra ugorhatunk tovÀbb, amit sz¡rrealista
HÀry JÀnosk¢nt mes¢l el a szerzû, ¢s amely
egyr¢szt a Giusepp¢nek, a turistalÀtvÀnyossÀgk¢nt tr¢lerrûl mutogatott besz¢lû cÀpÀnak
a bizarr t´rt¢nete, mÀsr¢szt a f¢l EurÂpÀn kereszt¡lvontatott KaposvÀry nevü vÀndorbÀlna szomorÃ esete (àeleven hÃsÀbÂl Àlltak ki a kerekek... pÂtlÀs pÂtlÀst ¢rt a test¢n, gipsz, traktorbelsû, vÁz¡veg ¢s bitumen... Nem gyûzt¢k klÂrozni bel¡l, d´gkÃt ¢s uszodaszagÊ). (¹sszevethetû a
SZñDALOVAGLçS 49. vers¢vel: àaz ¢gben minden
este bÀlnagyÀr / flitter hasÀn ¢s horzsal¢k / varrat
szegecs / lefejtve zsÁrjÀt ¢s tej¢t / s´t¢tedettÊ.)
E hangulatok ¢s szagok valamelyest Àtszürûdnek A SZíNT°V ESZTý Z¹LDJE cÁmü ÁrÀsba
is, amely ÃszÀssal kezdûdik (àcsÁpett a klÂr...
vegyszerszagÃan ¡l´k le az asztalomhoz, mint a felcserekÊ), de uszoda van a B UDA, HALAKSEJTELEM-ben is, ahol megjelenik a HALOTTI BESZ°D hûse, Gy¢k¢nyesi, àki tÀrsadalmi ¢rtelemben hallÀ vÀlt szeptember elej¢nÊ, s ezzel be is zÀrulhat ez a szabadon vÀlasztott motÁvumk´t¢si k´r.
Tehetn¢nk egy december v¢gi s¢tÀt is, elindulhatnÀnk a CSUKLñGYAKORLAT PONTY cÁmü vers¢tûl, amelyben àjaj cica karÀcsony van
/ menny¢l ki egy pillanat / el¢gg¢ herÂtom van /
agyoncsapom a halatÊ ä a àjaj cicaÊ-ciklus t´bbi
karÀcsonyi vers¢n Àt visszajutnÀnk az ANGYALSTOP BETLEHEMI KASSZç-jÀnak keserü
szÀmvet¢s¢ig, onnan a GYANTAFORGçCS cÁmü
tÀrca gyerekkori eml¢kekbûl asszociÀlt karÀcsonyi-alkalmijÀig, amely a k´vetkezû ¢v de-

cember¢ben talÀlja meg ´nn´n folytatÀsÀt
ANGYAL °S V ONñHOROG cÁmmel, valamint a
rÀk´vetkezû ÁrÀsban, amikor egy karÀcsonyfa-termesztûn¢l tesz¡nk lÀtogatÀst. Kalandunkat a B UJ°K -TOURS nevettetûen szomorÃ
t´rt¢net¢vel fejezhetn¢nk be, amely RÀsÂ Dezsû Buj¢k ´tletes vÀllalkozÀsÀt besz¢li el, midûn k¢m¢nyseprûk¢nt a TÀncoly Kucu müv¢sznevü, hÀtiperselyt viselû, ¢lû malaccal k´sz´nt´tte az Ãj¢vet a pesti belvÀrosban busÀs
adomÀnyok rem¢ny¢ben, Àm rajtavesztett.
De felfedezhetn¢nk eg¢szen mÀs tematikÀjÃ motÁvumkincshez valÂ vonzalomnak is a
vissza-visszat¢rû p¢ldÀit. TalÀn a RçRñ EVANG°LIUMA cÁmü (egy lÂ virsligyÀri GolgotÀjÀt
meg¢neklû) eg¢szen korai versbûl eredeztethetû az a ä minek is nevezzem? ä ¢lelmiszeripari lÁrai vonulat, amely a mai napig eltart ä kivÀltk¢pp a hÃsipari (valÂsÀgos ¢s k¢pzelt) term¢kek m¢szÀrsz¢ki, piaci hentesstandi vilÀgÀban talÀlva ellenÀllhatatlanul ¢rz¢ki
ihlet¢sre. A mÀr emlÁtett LIBABýR PUPPENTALBAN is ezt a miliût hozza, de ez motivÀlja
A HULLçMZñ B ALATON cÁmü novella ä egy a
zabÀlÀs versenysportjÀban ki´regedett bajnokrÂl szÂlÂ ä t´rt¢neteit, ez sz´vi Àt a V ADHUSS pinc¢rmonolÂgjÀt, ¢s ez l´ki mellbe az
olvasÂt a K IS BRUTçLIçK cÁmü tÀrcÀnak mÀr
a kezdû mondataiban: àTudja, nem tudom, m¢rt
az jut az eszembe elsûre mindig, hogy nutriakolbÀsz. T¢nyleg nem tudom. Meg m¢rt az, hogy hÀromszor is piros a vÀgÂhÁdi hajnal.Ê (Ne higygy¡k azonban, hogy az ilyet¢n àbrutalitÀsnakÊ nincs meg a maga lÁrÀja. Ez a monolÂgmondÂ Ágy mes¢l a feles¢g¢rûl: àKonyhalÀny
volt a SernevÀlnÀl, kalanderes fûzûed¢ny-mosogatÂ... a hajÀban hozott haza minden szajr¢t, a k¡l´nf¢le illatokat. çlltunk ´sszeborulva a konyhaasztal f´l´tt... Csak belefÃrtam a fejem, ¢s vacsorÀztam.Ê) De ugyanû besz¢l ä ugyanez ¢desben
ä egy cukrÀsz¡zemrûl, ahol le¢gett hat tonna
kr¢mes, bezÀrva, lefojtva izzott, àmint a CsernobilÊ, de a szagÀbÂl egy ¢letre meg lehetett
àcukrÀszdÀzniÊ.
A szerzûnek azok az ¢rz¢ki realitÀst abszurddÀ àtÃlt´mûÊ eljÀrÀsai ezek, amikor a
àtÃlformÀlt forma ´nmaga groteszkjeÊ lesz egyben, ahogy a lev¢linterjÃ fogalmazza: à...az illÂ anyag, melytûl a keny¢r oly jÂ illatÃ, t´m¢nyen,
nagy mennyis¢gben elviselhetetlen¡l b¡d´sÊ.
àV¢rsajt van, aranyom?Ê ä hangzik el a
k¢rd¢s az egyik tÀrcanovellÀban. àNincsen, n¢-
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nik¢m, el¢bb vitte el az utolsÂt az a smicikendûs koll¢gÀja.Ê Legyen ez Àtvezet¢s a àt¢nyigazbaÊ,
Parti Nagy novellÀinak àmai magyarÊ szociologikumÀba!

Kis reÀliÀk
àçjtatos manÂ, maga is rÀ foghat m¢g szokni
a kukÀzÀsra, hallja?Ê (84. o.)

àEz az irodalom, ezen a tÀjon, ha fejre Àll is, realistaÊ ä Árja Parti Nagy Lajos a LASU V EGASU
cÁmü tÀrcÀban ä, mert àami egy mÀsik vilÀgban
meglehetûs k¢ptelens¢g, itt vetÁtett k¢p lesz, a
masszÁv benzingûzre vetÁtett k¢pÊ. Hiszen ha
àcsak leÁrjaÊ az ÁrÂ, mit lÀt a hatÀron, kelet
felûl ¢rkezve haza, ÂrÀkig vÀrva Àtkel¢sre ä
az sz¡rreÀlis, tÂtÀgast ÀllÂ ÀbrÀzolatnak tetszik, pedig igaz. Senki se hinn¢, ha nem lÀtta,
hogy a bodega-buffet elfür¢szelt Ikarusban
¡zemel e bÂd¢-Las Vegas helyen (hol àkebabhÃs s¡l, szûke kÂla b´f´g, flipper csilingelÊ), hogy
àa patkÀnyok f´lj´nnek a betonig, puha, ciccegû
pr¢m az Àrok, mÀjkonzerv, libresse, b¢b¢alma ¢s
hullÀmpapÁrÊ.
Ezek az id¢zetek a Parti Nagy-ÁrÀsok szÀmos jellegzetess¢g¢t demonstrÀlhatjÀk, k´z¡l¡k azonban most egy markÀns vonulatrÂl
besz¢lek: a jelenkor-ÀbrÀzolÀsrÂl. RÀ kell j´jj¡nk, nemigen olvastunk az utÂbbi ¢vekben
egy eg¢sz k´nyvnyi Ãj sz¢pprÂzÀt (talÀn csak
Tar SÀndor munkÀi jelentenek kiv¢telt),
amelyben ekkora sÃlya lenne valÂsÀgos mindennapjaink ezernyi jelens¢g¢nek, t´rt¢net¢nek ¢s alakjÀnak ä mint ahogy ez ¢ppen
e k´ltû elsû prÂzak´tet¢ben tapasztalhatÂ.
Aki elolvassa p¢ldÀul a FR¹CSK¹S cÁmü,
d´bbenetes erejü (s egy¢bk¢nt szokatlanul
àklasszikus pÀrbesz¢desÊ) elbesz¢l¢st a metrÂban-aluljÀrÂban megismert, elnyomorodÀsban, szeretetlens¢gben, csalÀdi drÀmÀkban
elnyÃzott, sunyin agresszÁv kisfiÃrÂl ä az mai
vilÀgunk egy nagyon is kiterjedt r¢teg¢bûl
kap ¢les, kinagyÁtott metszetet. HasonlÂ rÀismer¢sben (mÀs ¢s mÀs figuratÁpusok azonosÁtÀsÀban) van r¢sz¡nk, amikor a ZSíRVASçRNAP koleszterinm¢r¢shez sorban ÀllÂ ÀtlaghÀzaspÀrjÀnak besz¢lget¢s¢be hallgatunk bele,
vagy amikor egy butikosnûvel egy¡tt eml¢kez¡nk az ¡zleti karrier kezdet¢re (akkor m¢g
HçTUL AZ UDVARBAN t´rt¢nt a àkilÂsÊ hasz-

nÀlt ruhÀk bÀlabontÀsa, s az iszonyÃ t¡leked¢sben a keresztmamÀt agyonnyomtÀk a
kont¢ner perem¢n) ä valamint amikor koldulÂt, kukÀzÂt, lakb¢rhÀtral¢kost, amikor
vÁzszerelût, fagylaltost, rem¢nybeli kÀeft¢tagot vagy ´zvegy ´regembert, k´rfolyosÂn tr¢cselû n¢niket jelenÁt meg a szerzû, avagy csak
n¢hÀny kontÃrvonallal skicceli fel ûket.
Ez az ÀbrÀzolÀs azonban nemhogy nem
s¡ltrealista, de m¢g csak nem is k´zvetlen¡l
valÂsÀghü ä a szÂnak a szÀmon k¢rhetû hüs¢g¢rtelm¢ben. S nem amiatt kell ezt mondanunk, mert Parti Nagy (ez lÀtszik) nem is
(Ãgy) gyüjt anyagot, mint ahogy az valaha
egy virtigli realistÀhoz illett (tanulmÀnyÃton,
noteszbe), vagy ahogy aztÀn a t¢nyirodalmÀrnak, szociogrÀfusnak dukÀlt (magnÂra), s
persze a legkev¢sb¢ sem valamif¢le sz´vegformÀlÀsi balfogÀsok miatt kellene inkÀbb Àtt¢teles realizmusnak vagy pszeudo-valÂsÀghüs¢gnek nevezni az û novellÀiban feltÀrulÂ
àt¢nyigazsÀgotÊ. Hanem az¢rt, mert t´bbnyire ä egy kiss¢ vagy alaposan ä elemeli a talajtÂl, ÀbrÀzolvÀn, az alakjait, megcsavarja
t´rt¢neteiket, ¢s (a nagyon is f´lismerhetû
hozott anyag felhasznÀlÀsÀval ugyan, de) ÃjrakomponÀlja nyelv¡ket, besz¢d¡ket.
Kiv¢tel e tekintetben is akad. A DRñTESý
AZ OPERçNçL eset¢ben p¢ldÀul Kert¢sz Imre
vagy NÀdas P¢ter leÁrÀsaira eml¢keztetû, aggÀlyos pontossÀgra t´rekv¢ssel, n¢hÀny mÀsodperc t´rt¢n¢seinek hosszÃ k´rmondatokban valÂ, analizÀlÂ f´ltÀrÀsÀval jut el addig
(û, az ÁrÂ), amÁg meg¢rti (û, a szereplû), hogy
az a nû, aki egy k¢r¢ssel fordult hozzÀ, s aki,
ahogy mondani szoktÀk, àpedig nem is Ãgy
n¢zett kiÊ, mit is mond mÀr harmadszor, s
kÁnjÀban mÀr szÂtagolva: àkol-du-lok... drÀga
uram, de facto koldulokÊ. Be kell hogy lÀssuk,
erre az esetre ez (a àsajÀtÊ elbesz¢lûi modornak szinte a f´lf¡ggeszt¢se) volt a helyes formai megoldÀs (ÁrÂilag), ahogy semmire nem
volt megoldÀs, amikor a p¢nz ÀtnyÃjtÀsÀt k´vetûen mindketten elfutottak a helyszÁnrûl
(emberileg). (Ugyanennek a àhiÀba vagyok
Àrtatlan, Ãgyse vagyok azÊ jellegü sz¢gyennek, fÀjdalomnak, r¢szv¢tnek vagy d´bbenetnek mÀs esetekben is hangszÁnvÀltÀs, szokatlanul kendûzetlen ¢s megrendÁtûen stilizÀlatlan besz¢d a velejÀrÂja: FR¹CSK¹S , A SZEDERK°NYI UTCA, A SZEMETELý ESýBEN, GERBERAMETRñ.)
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çm a tÀrcanovellahûsk¢nt megjelenûk a
legt´bb esetben nem valÂdirÂl lekopÁrozott
alakok ä ez k¡l´n´sen az egyszereplûs ÁrÀsokban lÀtszik meg k´nnyen, ahol mÂdunk lehet
egy (Àltalunk persze hasonlÂk¢ppen csak elk¢pzelt) àigaziÊ figurÀnak a Parti Nagy-f¢l¢vel valÂ ´sszehasonlÁtÀsÀra. A MINT AZ ESZKIMñK nyÃlbundÀs (!) kukaturkÀlÂnûje p¢ldÀul nemcsak szokatlanul k´zl¢kenyen osztja
meg hivatÀsÀnak gyakorlÀsa k´zben kimunkÀlt tr¡kkjeit, hanem meglepû m¢lyl¢lektani
megfigyel¢seit a k´znapi zÃzÂdÀsokat is magÀn viselû s ugyanakkor po¢tikus k¢pekbe
sürÁtû nyelven tÀrja fel: àMagÀban is ott a h´rcs´g, ne hazudjon. Hogy t´mni csak be mindent,
szerezni be, lekukÀzni az ¢letet... Azt viszont ¢rzem,
hogy gonoszodok. Hogy csak gonoszodok egyfolytÀban el... Mint a savanyÃ kû, Ãgyhogy csak vigyÀzzon!Ê (E fejezet mottÂja is az û sz´vege.) Az
¢letben tapasztalhatÂhoz k¢pest àtÃl jÂÊ a
V ADHUSS pinc¢rj¢nek szubkulturÀlisan igen
karakteres dumÀja is (hiszen egyes-egyed¡l,
kommentÀr n¢lk¡l besz¢l ´ssze egy kivÀlÂ novellÀt), de szociolÂgiai ¢s pszicholÂgiai ¢rtelemben is Ágy, megemelve ismerj¡k meg jobban az eff¢le mentalitÀst (nem besz¢lve arrÂl,
hogy ily mÂdon vÀlik a viszolyogtatÂan à¢rvelûÊ hablatyolÀs ä ÁrÀsmüv¢): à...nem a rugdosÀs, de van ez a puha polgÀri gumibot, azok akkor huss, ¢s van miheztartÀs, ha vitat ¢s nem fizet,
az¢rt k¢rem el a szem¢lyit is, fûleg ha ilyen gyanÃs
vagy Ãjmagyar, ¢rted...Ê
Szerzûnk t´bb Ázben is Ãgy tesz, mintha
àterepreÊ k¡ldt¢k volna, n¢zzen k´r¡l, gyüjts´n, riportozzon alkalmi tÀrcÀhoz. így indul
sokszor àmunkas¢tÀraÊ, csak Ãgy, le az utcÀra,
bele a sürüj¢be (àAngyalom, ha itt valaki kinyÃjtja a kez¢t, nem tudni, hogy koldul vagy az
ÂrÀjÀt n¢ziÊ), s Ágy lÀtogat el a karÀcsonyfa-termesztûh´z is T´r´kbÀlintra. K´ltû szociografizÀl itt arrÂl, hogy mÀr megvolt a àsz¡retÊ
(àkarÀcsonyfatarlÂ... mint a Mari hÂnalja nyÀronÊ), hogy mindenfel¢ àdisznÂt vÀgnak a hütûlÀdÀkÊ (àhÀrom Gorenje rÀront az Âlra, s mÀr
kapja is sz¢t az ¢lûÀrutÊ), s hogy kilÀtogat majd
a nagylÀny, aki àidegenebb, mint a vÁzszÀmlÀsÊ.
MÀskor falv¢dût¢mÀban kell Árni, Ágy a àriportÊ igencsak elvarÀzsoltra siker¡l CsÂk
AdorjÀnn¢ àk¢zimunka-elûnyomÂnÀlÊ is, aki àbÀnyÀsznegyed sz¢l¢n lakik, f´ldszinten erûsen, honn¢t meddûhÀnyÂra s vastelepre lÀtniÊ, s akinek sajÀtos hangnemben meg´r´kÁtett lakÀsa, tev¢-

kenys¢ge ¢s megnyilatkozÀsa egyszerre ¢rz¢kletes szubkultÃra-lek¢pez¢s ä ¢s a riportszituÀciÂ parÂdiÀja. A K IS BRUTçLIçK cÁmü
monolÂg elbesz¢lûj¢n¢l valÂ vend¢gesked¢sbûl egy hajdani vÀgÂhÁdi hütûkocsi-kÁs¢rû egzisztencia ¢let¢nek, ´sszetorlÂdÂ eml¢keinek
¢s bonyolult pszich¢j¢nek sz¡rreÀlis k¢pe rajzolÂdik ki, e f¢rfil¢lek agresszÁv, a legdrabÀlisabban hÃs-v¢rszagÃ ¢s el¢rz¢keny¡lten
szentimentÀlis v¢gletei k´z´tt, egy beazonosÁthatÂ (vagy k´r¡lÁrhatÂ) tÀrsadalmi r¢teg ä
m¢gis soha nem volt nyelv¢n.
MÀsk¢ppen valÂszerütlen ä s egyben àriportÁrÂilagÊ mÀsk¢ppen (pszeudo-)valÂsÀghü
ä A DíJBESZEDý PAKKJA cÁmü novella, amely
azt a meglepû fordulatot veszi, hogy a legjobb dÁjbeszedûk¢nt nyilatkozni ajÀnlott HamuhÂ ¹d´n inkÀbb egy rakÀs papÁrt, foglalkozÀsi k´r¢bûl eredû cetlit, megfigyel¢st, tanÀcsot nyÃjt Àt az ÁrÂnak, aki a tovÀbbiakban
ànem tesz mÀst, csak id¢zÊ. Formailag a dokumentumszociografikus müfaj lesz Ágy szatÁra tÀrgya, tartalmilag azonban keserüen nevettetû burleszkje ez a dÁjhÀtral¢kos rablÂk ¢s
a dÁjbeszedû pandÃrok kilÀtÀstalan harcÀnak,
ott, ahol a nyomor m¢lys¢g¢hez a tÀrsadalomismeret ilyet¢n m¢lys¢ge tÀrsul: àKoll¢gÀk!
HosszÃ tapasztalat mondatja velem alantit:...Kifigyelni j´vû-menû szokÀst, nyugdÁjt, mikor vidÀm
stb. ...LÀbat ajtÂba azonnal betenni!... ¹zv. DrÀva
JÂzsefn¢t t´bbsz´ri eredm¢nytelen rÀt´r¢s utÀn K´z¢rtig k´vettem. TanÃval tudom igazolni Kr¢mes
vev¢s¢t. K¢rem szociÀlis helyzet¢nek nem helyt adni!... Koromra tekintettel k¢m¢nyen Àti ¢s ¢jszakai
rajta¡t¢st nem vÀllalok.Ê
Ezek a àreÀliaÊ-p¢ldÀk az egyt¢mÀjÃ novellÀkbÂl valÂk, Àm szÀmtalan pillanatfelv¢tel, àszociofotÂÊ, hangk¢p-montÀzs kap helyet e k´nyvben, n¢hÀny sorban exponÀlva a
szuver¢n ÁrÂi stÁlus t¡kr¢ben is (avagy abban
annÀl inkÀbb) felismerhetû figurÀkat, jeleneteket, besz¢lget¢st´red¢keket. A nyaralÂ csalÀd, a àkanÀlpengeÊ, àtisztÀra idegÊ nû, a temetûbe metrÂzÂ ´zvegyember, a àszatyorlakÂkÊ a
parkban, a sz¢nlehordÂ, a falusi fagylaltos¢k,
a ligeti Àrusn¢, a f¡rdû takarÁtÂnûje, az àÀgybavizelû betegs¢güÊ gyerek, BiankÂ¢ktÂl öjcsakû¢kig mindenki, s P°LDçUL LAPOS ELEM°R (¢s csak fel kell ¡tni a W ESTEND , V °RSAJT, MANNASZñSZ cÁmü szocio- ¢s stÁlbravÃrt,
annak n¢gy oldalÀn legalÀbb hÃsz kis àmai
magyarÊ ä jelenet, figura ä fordul meg) ä ûk
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mind k´z´tt¡nk, vel¡nk ¢lnek. S most mÀr
¢szrevehetj¡k azt is, hogy kortÀrsaink k´z¡l
is ûk inkÀbb az alul levûk. Elesettek ¢s f´lkapaszkodÂk, lelki szeg¢nyek ¢s nemes lelkü
nyomorgÂk, elnyüttek ¢s f´l-f´lragyogÂk,
durvÀk, sivÀrak ¢s ¢rzelemteliek, elviselhetetlenek ¢s n¢lk¡l´zhetetlenek, terhesek ¢s teherviselûk. àDemokratikusÊ prÂza Parti Nagy¢ ä ¢s àszociÀlisan ¢rz¢kenyÊ. Azzal a hittel,
hogy az eg¢sz àszÀz emeletes, halmozott helyzetü
helyzetÊ ´sszes lakÂjÀrÂl, ha nem lehet mÀst
tenni, lehet szeretettel szÂlni.
àPaula, ¢n itt az eg¢sz nyugdÁjamat elkoldusozhatnÀm, szeg¢ny kiscigÀny, kisromÀn, kismagyar,
Paula!Ê

A lÁra s¢tÀja a prÂza ÃtjÀn
à°des ¢s rug¢kony a tavaszi k´d, s ha meg is
k´h´gtet, bÀrsonyÀt ¢s illatÀt nem lehet
hasonlÁtani. Olyan, de nem lehet.Ê (221. o.)

Parti Nagy (sz¡l. 1953) k´ltû-nemzed¢ktÀrsai
k´z¡l kevesen hasznÀljÀk a kifejez¢s ennyire
term¢szetes k´zegek¢nt a prÂza nyelv¢t is,
mint û ä az àelûd´kÊ k´z¡l p¢ldÀul Tandorira
¢s Tolnai OttÂra lehet e vonatkozÀsban gondolni ä, korosztÀlyÀban pedig Kukorelly
Endr¢t emlÁthetn¢nk, aki ugyancsak szinte
formai-müfaji vÀltÀs ¢s z´kkenû n¢lk¡l jÀr kibe a versben-prÂzÀban. Kukorelly ¢s Parti
Nagy bizonyos szempontbÂl persze ä k¢t v¢glet, gondoljunk csak egyfelûl a kopÀrsÀgra, az
ironikus elszeg¢nyÁt¢sre, a banÀlis nyelvi roncsok k´z´tti t¢tova, megrendÁtû szÂkeres¢sre,
Ãjra- ¢s ÃjrapontosÁtÀsra, mÀsfelûl pedig a
sokszÁnüs¢gre, a (hasonlÂk¢pp groteszk, de)
f´lstilizÀlÀsra, a legk¡l´nf¢l¢bb nyelvi elemekben (kincsekben ¢s hullad¢kokban) valÂ
tobzÂdÀsra ¢s a k¡l´nnemüek vakmerû egyberÀntÀsÀra ä abban azonban hasonlÂk, hogy
mindketten inkÀbb k´ltûk¢nt ÁrÂk, amikor
ÁrÂk, ¢s nem megfordÁtva.
Parti Nagy Lajos tehÀt a lÁrÀbÂl ¢rkezik,
ez¢rt prÂzÀjÀnak vilÀgÀt (hasznÀljon fel bÀrmely a l¢tezû vilÀgbÂl valÂ àt¢mÀtÊ is) a sajÀt
k´ltûi eszk´zeivel nemcsak megformÀlja, hanem segÁts¢g¡kkel elûbb, ott helyben meg is
teremti. így visszafel¢ ¢s Àtt¢telesen fognak
(ha fognak) e teremtm¢nyek eml¢keztetni a

valÂ vilÀg teremtm¢nyeire ä ¢s nem fordÁtva,
a valÂsÀgra hasonlÁtÂ k¢p¢rt igyekezv¢n.
Mi az, amibûl Parti Nagy prÂzai müveinek
po¢tikai megalapozÀsa kitünik? Elsû k´zelÁt¢sben a vÀlaszhoz visznek benn¡nket k´zelebb az ilyen mondatok is: àDiÂnyi, k¢k poharakbÂl ittak pÀlinkÀt az ¢jszaka v¢g¢n, posztÂk ¢s
rogyatÂs csizmÀk, ¢s szûrszaga volt a j¢gnek. Piros
j¢ggel reggeledett.Ê Ez t´rt¢netesen egy gyerekkori disznÂvÀgÀs hajnalÀnak felid¢z¢se, ahol
az elfolyt v¢r pirosÀnak ¢s a p´rzs´lt szûr szagÀnak a megfagyÀsa (!) s e j¢g ¢s a virradat
metonÁmiÀja a hangulati rokonsÀg r¢v¢n rÀnt
egybe k¡l´nb´zû ¢rzeteket, ¢s jelenÁti meg az
esem¢ny r¢szletez¢se helyett annak hajnali
idej¢t, hideg¢t, szagÀt ¢s szÁn¢t-f¢ny¢t. NyilvÀnvalÂan k´lt¢szet ugyanebbûl a novellÀbÂl
(ELJý A JEGES) p¢ldÀul ez a mondat is: àLovakon fuvarozzÀk oda a s´t¢ts¢get, mÀr d¢lutÀntÂl,
mikor m¢g a libÀk is k¡l´n lÀtszanak ¢s a hÂ is
k¡l´n, a sÀrgÀs, tollzsÁr meleg¡k ¢s a fej¡kben a
sziszegû, ¢rdes r¢pakanÀl.Ê ArrÂl, hogy s´t¢tedik
¢ppen ä novellista (hacsak, mondjuk, nem
KrÃdy GyulÀnak hÁvjÀk) csak k´ltûk¢nt Ár Ágy.
Szek¢ren hordozhatÂvÀ profanizÀlja a beesteled¢snek, a vilÀg forgÀsÀnak miszt¢riumÀt,
pontosan megragadja k´zben a feh¢rnek a
feh¢rtûl valÂ megk¡l´nb´ztethetûs¢ge utolsÂ
¢s egybeolvadÀsuk elsû pillanatÀt, ´sszetett
szineszt¢ziÀban ÀllÁtja, hogy lÀtszik a libÀk
melege, amely rÀadÀsul sÀrgÀs ¢s tollzsÁr (!),
s v¢g¡l a àr¢pakanÀlÊ-csûr metaforÀval zÀr.
Nem Àtallja a t¢li d¢lutÀn egyetlen mondatÀt
ennyire ¢rz¢kien f´l¢kÁteni ¢s azt ilyen verst´m´rr¢ sürÁteni ä ezÃttal minden tÀrgyiasÁtÂ
tÀvolsÀgtartÀs, ironikus id¢zûjelez¢s n¢lk¡l.
°rdemes ´sszeÀllÁtani egy heveny¢szett
p¢ldatÀrat Parti Nagy lÁrai eszk´zeibûl:
Jelzûk: àÀtt´rt presszÂsk´t¢nyÊ, àlegyalÀzott, ´szszeroskadt papÁrlapokÊ, àpÀrnÀzott lÀnybokaÊ,
àkreol, fÂkavÀllÃ nûÊ, àszÁjas, megposztÂsodott vattaÊ, àrezgû, finÀncnemjÀrta boglyaÊ, àhÃrideg k´ltûn¢kÊ.
Szineszt¢ziÀk: àszûke ¢s kûfekete mondatÊ,
àpuha ¢s kem¢ny neszekÊ, ànyirkos, bogÀrmÀszta
cs´ndÊ.
Oximoronok: àmintha szÀrazon f¡r´dneÊ,
àlût¢ri cs´ndÊ, àfogvacogtatÂ ´r´mÊ.
MetonÁmiÀk: àamit csak a keze lÀtÊ, àle¢geti a
falat a r´h´g¢sÊ, àa balettszag kûv¢ vÀlik ¢s fluoreszkÀlÊ.
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Hasonlatok ä jelzûkkel: àmegy fel a f¡gg´ny,
sÃlyos ¢s hajl¢kony, mint a meggylekvÀrÊ;
hasonlatok minûs¢ghatÀrozÂkkal: às
gyülik a s´t¢tben revesen, mint a vasforgÀcs, szûk¢n, mint darÀlt diÂb¢l a dohÀnyÊ;
megszem¢lyesÁtû hasonlatok: àmosolyog,
mint a talpbûrÊ, vagy mÀsutt: àmint a franciakulcsÊ, à´sszeszorÁtott foggal jÀr, mint a sziklaÊ;
blaszf¢mikus hasonlatok: àA bakasztalon
meredezik az ¢jszakai pÂtl¢k, a virsli mint az eternit, a mustÀr, mint a macskaszarÊ;
szineszt¢ziÀk hasonlattal: àg´mb´lyü a lelke, mint egy babatollÊ, àszerelmesek voltunk, mint
a rÃzsÊ;
emeletes szineszt¢zia egy hasonlatban:
àfelkapcsolom a villanyt, a t¢gelyl¢ ilyen hÁg ¢s szomorÃ a Krumpl fagylaltos¢knÀlÊ;
meglepû hasonlat torkollik egy nem is
tudjuk, mibe: àHol a csordultig telt estv¢li nap,
akÀr piros troli csuszamlik a platÀnok alÀ. S bÃvik kutyÀba, tÂba, vonzabronzba.Ê (A àvonzabronzÊ id¢zet a SZñDALOVAGLçS 26. vers¢bûl,
az pedig Joyce Szentkuthy fordÁtotta ULYSSES-¢bûl.)
MetaforÀk: àa k´d az idûjÀrÀs hernyÂselymeÊ,
àod¢bb v´lgynyi tintÀs, illatos kuvasz: orgonÀkÊ, (a
csikkrûl) àlecsippentik az ¡szk´t, idegen szÀjat¡zek
karamellj¢tÊ, àa k¢nf¡rdûk, e gyÂgyhatÀsÃ sÀrkÀnygyÁkai a NaturÀnakÊ;
banalizÀlÂ metafora jelzûvel: àSzakad f´l
a reggel, henye t¢pûzÀr egy Tisza-cipûnÊ;
àszineszt¢ziÀsÊ metaforÀk: àv¢rÀgas csûvilla a szemeÊ, àdiszkr¢t tapsot old a napf¢ny, nÀdm¢zet tejbenÊ, àpohos, gyanÃsan harapÂs rÂkÀk a
szagokÊ;
szineszt¢ziÀnak ¢s metaforÀnak is drasztikus: àennek mÀzsÀs lues a hajnalÊ.
RÀadÀsk¢nt: àMin¢k¡nk a hatÀr nagy, k¢kreborotvÀlt nevelûtiszt. SzÀja sarkÀban gyufaszerk¢nt
rÀgicsÀlja a karab¢lyÀt, megroppantja, nyÀlazza s
k´pi ki bÀvÀn.Ê
Ezek ¢s a m¢g sokÀig id¢zhetû sorok igen
gazdag k´ltûi arzenÀl birtoklÀsÀt jelzik. Hogy
tudniillik aki itt Ár, prÂzÀban is Ãgy bÁrja a
po¢tikai eszk´z´ket, mint mesters¢ge fogÀsait
az a sok hangszeren jÀtszani k¢pes zeneszerzû, aki bÀrmely stÁlusban k¢sz komponÀlni.
AkÀrcsak a SZñDALOVAGLçS-ban, Parti Nagy
itt is szÀzf¢le hangon tud szÂlni, s t´bbet is
k¢pes hallatni belûl¡k egyszerre. Mintha egymaga ¢nekelne t´bb szÂlamban, s nemhogy
nem a klasszikus ´sszhangzattan szerint, ha-

nem egymÀsnak elk¢pzelhetetlen modorok
polifÂniÀjÀban. RokokÂ dalmü, magyar nÂta,
musicalgÀla ¢s hamis, roncs dallamok Âb¢gatÀsa a f¡rdûszobÀban egyidejüleg. Azaz egyik
se àszÂ szerintÊ, hanem f´lstilizÀlt vagy kifordÁtva parodizÀlt alakjuk inkÀbb, ¢s ezek fesz¡lts¢g¢bûl tÀmad a sistergûen groteszk hatÀs, amiben kulcsszerepe van a szelektÀlÂ- ¢s
arÀny¢rz¢knek, a kihagyÀsnak ¢s az elhallgatÀsnak.
Az esetek egyik r¢sz¢ben e tÀvoli pÂlusokat maga a t´rt¢net feszÁti ki: Az ¹N¹K A MOSOLY -SHOW V END°GE MçMA cÁmü szatÁrÀban
p¢ldÀul az egyszeri f¢rj-feles¢get a vÀratlan
t¢v¢szerepl¢s ÀlomvarÀzsos szerencs¢je ¢ri.
Az Àlom ¢s ¢brenl¢t hatÀrÀn az ¢teri, ¢des lÀtomÀsok, a dÁszlet àmodernÊ rev¡szÁnpadÀn
a szentimentÀlisan avÁtt sz¢pelg¢s, a szereplûk egymÀs k´zt kÀromkodva sziszegû otrombasÀga, a giccs szirupja ¢s a szitokszavak k´p¢se, a t¢v¢felv¢tel velej¢ig hazug ipari technolÂgiÀja, a hÀtborzongatÂan reklÀmderüs
harsogÀs, a lihegû loholÀs az adÀsidû percei
utÀn, a fûnyerem¢ny ¢s a baleksÀg ä itt a maga nyelv¢n minden egyszerre szÂl.
MÀsutt a monolÂgmondÂk karakter¢bûl
tÀmad a nyelvileg is megh´kkentû, ´sszetett
hatÀs. Gyakori a hivataloskodÂ szÂhullad¢kok behajigÀlÀsa a k´znapi dumafr´cs´g¢sbe: à...csak veri ki a nyÀlÀt nekem, mer a r¢szeg
csak higi¢nikusan probl¢mÀsÊ, àha elt¢rû v¢lem¢ny
van, most nem az, hogy verekszeni vagy mÀs ilyen
brutÀl-t¢mÀzÀsÊ ä a pinc¢rn¢l ez a kettûss¢g abbÂl fakad, hogy a lelk¢ben û egyszerre àlezser
haverÊ ¢s kutyÀt uszÁtÂ àbiztonsÀgisÊ. Szende
monolÂgjÀban ellenben a mesemondÂ nyelvezet a hollywoodi filmek ¢s a t¢v¢reklÀmok
nyelvi ÀllomÀnyÀval keresztezve nyer formÀt
az egyszerü t´rpe k´znapian lepusztult, Àm
talÀl¢kony sz´vegel¢s¢ben.
De szabadon szÀrnyal a nyelv akkor is, ha
àaz ÁrÂ magaÊ besz¢l ä akÀr a hajdani elûd´k
modorÀban (s àa lelki r¢sz, meri rem¢nyleni,
giltÊ), midûn a àt¢nta s porszagÃÊ redakciÂban
àszÀraz kisasszony cic¢lte az ÁrÂ-g¢pet a mukiasztalnÀlÊ, akÀr pedig az olyan àmai tÀrgyÃÊ szatÁrÀkban, ahol a tollhegyre tüz´tt vilÀglÀtÀs
hÁvÂszavai hozzÀtorzulnak k¢pviselûik besz¢dmodorÀhoz, s ahol a szerzû hasznÀl
szlenget, kitalÀlt szavakat, k¢pzavart (amire
egy¢bk¢nt k¢t Ázben is k¢ri Isten ÀldÀsÀt),
nyelvtanilag hibÀs alakot. A leÁrÀsok, t´rt¢-

790 ã Figyelû

netek, sz´vegek, dumÀk gyakran ker¡lnek a
legk¡l´nf¢l¢bb lelûhelyekrûl ´sszegyüjt´tt ¢s
kifundÀlt nyelv szintaktikailag ¢s grammatikailag g´rb¡lt ter¢be (àmi ellen ism¢t ¢s ism¢t
fell¢pni kellÊ) ä az egyszerübb egyeztet¢si, ragozÀsi hibÀktÂl kezdve (àa zord hajÂsn¢p pÀnikot kaptakÊ) a hivataloskodÂ galibÀkon Àt (àkifejezetten a jÀrmüforgalom daca ellen¢reÊ, àcsak
p¢ldÀulnak mondomÊ) a k¢pzavarokig (àkattog ¢s
szÀguld a vadÀszi agy csÃsztatÀsok kÀsÀjÀn ÀtÊ,
àkez¢bûl kigurult a JÂnÀs almÀja..., aminek neh¢z
staf¢tabotjÀt a lÀny szedte felÊ), az ÁrÂi jÀt¢kos
kedv sz¡lem¢ny¢ig (àszÀllnak a felhûk badacsonyanÊ) s a hatÂsÀg ¢s az utca k´z´s ihlet¢s¢ig
(àmocskondiÀzÀs s k´pk´d¢s t¢nye nedves idûben
nem nyerhetû bizonyÁtÀstÊ). A nyelvtorzulÀs
nemcsak nevettetû, hanem szÁvszorÁtÂ is lehet, mint a GERBERAMETRñ utolsÂ, ¡zenûc¢dulÀra Árt mondata: àKeresni mentelek.Ê De
Parti Nagy olykor neves szerzûk soraira utalni s jÂl ismert sorokat id¢zni is ilyenf¢lek¢pp
szokott: àoroszoktatÀst vÀllal ´zvegy VarsÀnyin¢Ê,
àmondogatod lÀbadnak s valamennyi r´gnekÊ, àsÂhajtottunk mi is, ahogy rossz g¢g¢nkbûl tellett: atyatouristenÊ, àcsak ¢n tudok versemnek hûs¢g lenni,
bocsÀnatÊ, àlÀbÀra lehajtja teh¢nÊ, àTomajd a bûs¢g
kosarÀbÂl adÀsztevelÊ ä s v¢g¡l: àNindzsa teremt¢sben vesztes, csak ¢n.Ê àAz öjcsakû a proletÀrok
fegyvere.Ê

Az ÁrÀsrÂl ä ¢s az ÁrÀsrÂl valÂ ÁrÀsrÂl
àMinden szÂban az az egy legyen, de az¢rt
minden szÂ maga legyen, minden csuklÂ ¢s
k´t¢s oda k´ss´n, de az¢rt ragyogjon magÀban is a r¢z, a kÂc, az Àrvanikkel. Az eg¢sz
remegû papÁrhajÂtest. °rint¢sbûl legyen,
fed¢sbûl, az legyen, amit k´r¡ljÀr, k´rbefog, az
maga. Ne szorÁtsa el, ne fogalmazza ki, legye meg.Ê (181. o.)

Az utolsÂ elûtti tÀrca ÁrÀsa k´zben ä szerzûnk
mÀr nagyon abbahagyni k¢sz¡l ezt a hajtatÂhÀzi teny¢szidûre-virÀgbaborulÀst ä arrÂl ¢rtes¡l¡nk, hogy kihajÁttatott mÀsf¢l flekk (a
DELEATUR esete ä àtitkos korrektÃra-jel ¢s szerkesztûi szabadkûmüves-jelv¢nyÊ: ϑ ), ne mondhassa a kedves megint, hogy û arrÂl Ár folyton,
hogy nem tud mirûl Árni. ValÂban, a hatvanhatbÂl nem kevesebb, mint huszonkilenc tÀrcÀban van szÂ a (rovatba-)ÁrÀsrÂl magÀrÂl, ¢s

ebbûl nyolcszor kifejezetten sirÀnkozik, jaj,
mit is, mit is.
Viszont maga ez a szÀl adja a sorozatot ÀtÁvelû egyetlen belsû t´rt¢netet, ez az igazÀn
folytatÀsos naplÂ ¢s à´n-faxÊ a k´nyvben, ez
az ÁrÂi l¢lektan àreg¢nyeÊ a tÀrcanovella-f¡z¢rben, ez a szem¢lyes reflexiÂnak a szinte kizÀrÂlagos tÀrgya ä ¢s a legkÁm¢letlenebb
hang. Hogy amit k¢theti vÀsÀrra visz, az ÁrÂi
bûrben ä abban ¢ppen: rossz bûrben van,
Ãgy ¢rzi sokszor. (De nincs mÀs bûr, ¢s nem
is kell ä ez is kider¡l.) Az eljÀrÀs igen kockÀzatos, mert ä jÂ, szûje Àt a k´nyvet szubjektÁv
àreg¢nyÊ, de ä ¢pp ez az a tÀrgy, az ÁrÀs (k¡l´n´sen, ha panaszkodÀs), ami a legkev¢sb¢
tartozna rÀnk, olvasÂkra. (¹lel¢s helyett ´lelkez¢si gondokat ´nfeltÀrni? °s pont az ´lelendûnek? Elk¢pzelhetû ¢ppen, ha muszÀj,
csak hÀt...) Erre az az eset hatalmazhat fel
joggal, ha az ÁrÂi (szerelmi) probl¢ma mint
tÀrgy olyat¢n formÀt kap, ami az ÁrÀshoz, a
k´nyv eg¢sz¢hez (a szerelemhez) m¢ltÂ ä akkor viszont igen jÂ formÀt kell kapnia.
Azt hiszem, legnagyobbr¢szt kap is. Hiszen p¢ldÀul a hÀrom ¢v egyik legdermesztûbb mit-k¢ne-Árni-r¢m¡let¢bûl, ami az
O'Neill-i cÁmet (ELJý A JEGES) Áratja a papÁrra, k¡l´n´sen erûs (gyerekkori, t¢li, havas,
jeges) snittek fakadnak f´l, az eml¢kekben
pedig el lehet mer¡lni, ¢s onnan mÀr nincsen
baj tovÀbb. Megk¢rdezhetn¢nk akkor, hogy
ilyen esetben utÂlag mi¢rt nem vÀgja le az
elej¢t, hisz a bemelegÁtû k´r´k nem r¢szei a
kürnek, a szÀguldÂ ujjak, billentû csuklÂk
gy´tr¢se a klaviatÃra felett ä nem az elûadÀs.
TalÀn az¢rt, mert ebbûl lesz egy befel¢ kiker¡lhetetlen¡l fontos ¢s kifel¢ is hiteles ä mÀsik elûadÀs. S amikor nemcsak az expozÁciÂnak, hanem akÀr az eg¢sznek is tÀrgya maga
a jÀt¢k ä legnagyobbr¢szt mesterkurzus az is.
A szerzû errûl az ÁrÀs-dologrÂl is gyakran
metaforikusan, meglepû k¢pzettÀrsÁtÀsokkal
szÂl, csÃfolÂdÀsa ´nironikus (àA kipontozott
r¢szt t´ltsd ki odaillû mondatokkal, hasznÀlj vÀlaszt¢kos szintagmÀkat, ker¡ld a szÂism¢tl¢st, a durva
kifejez¢seket!Ê), sajÀt ÁrÀsmechanizmusÀra gÃnyos, talÀlÂ k¢ppel utal (a fenyûfakert¢sz às¢tÀljon csak, mondom, s¢tÀljon ´ssze nekem n¢gy
flekketÊ), ¢s szeretettel, de kÁm¢letlen¡l megÁrja ä s ´nirÂniÀnak is ¢rthetûen, mert egy kicsit ´nn´n elûdj¢rûl ä bizonyos Mantin Lajos
TaszilÂ tÀrca- ¢s egy¢b müfajokkal kapcsola-
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tos, 1912-bûl valÂ gy´trelmeit, bele¢rtve a
megalÀzÂ jelenetet a redakciÂban az ¢rz¢ketlen, àadystaÊ szerkesztûn¢l, àannyavalagÀt az
ilyennekÊ. MÀskor Tejbeda °vÀval (a k´nyv
fiktÁv szereplûi k´z¡l talÀn az egyetlen àmai
¢rtelmis¢givelÊ) talÀlkozik, aki a szerzû kajÀn
olvasÂja, az utcÀn heverû ÁrÂ¢rt (!) lehajolÂ
T¢mÀja, tr¡kkjein ÀtlÀtÂ, ellenûrzû, f´l´ttes
¢nje, aki ismeri Parti Nagy ZSEL° cÁmü vers¢t is (àfenn az ernyû az ¢let / mer a kast azt
megett¡kÊ), s aki ez¢rt Ágy teszi fel a kÁnos
k¢rd¢st: àä Nincsen kas?Ê A vÀlasz persze tÃloz
(àä Nincs... R¢g nincs.Ê), de nem Àrt n¢ha a
tÃlzott ´nszigor.
Ahol pedig elej¢tûl a v¢g¢ig az ÁrÀsrÂl olvasunk (B EFUTñFILM, FºLPçLYAUDVAR , A
SZíNT°V ESZTý Z¹LDJE, E GYNYçRI MONDATOK ,
vagy az ÁrÂg¢p-s¢tÀltatÂ ESTI KR°TA °DES LIGETRýL), azokban a tÀrcÀkban ä k´ltûi k¢pekben ugyan, de ä ott az ars poetica maga (n¢gy
mondata a fenti mottÂban olvashatÂ). A
k´nyv szÁnvonalÀhoz k¢pest halvÀnyabbra siker¡lt darabokra pedig (pl. ALALIA, K IS
NAGYK¹RöT, K IS LEV ITçCIñ, COPYRIGHT)
nem ´nmagÀban az ÁrÀs ´nnemzû t¢mÀja, hanem a hatÀridûs muszÀj vet inkÀbb Àrny¢kot
(hogy elûfordul ä e k´r¡lm¢nyek k´z´tt ez
szinte elker¡lhetetlen).
1990-es lev¢linterjÃjÀban Parti Nagy az
irÂnia lehets¢ges vesz¢ly¢rûl is besz¢l (hogy
àattÂl is megÂv, amitûl nem k¢neÊ, azt hiteti el,
ami persze majdnem igaz, hogy a rem¢nytelen vilÀgbÂl àcsak hiÀnyossÀ, ¢rt¢kzavarttÀ ¢p¡lhetsz, magadhoz sem viszonyulhatsz mÀsk¢ppenÊ).
Holott ezt a vesz¢lyt, ami a CSUKLñGYAKORLAT utÀn fenyegethette ût, mÀr ¢pp megelûzte (a nyomdÀban akkor k¢sz¡lû) SZñDALOVAGLçS-Àban, amelyben û ä M¢szÀros SÀndor
kifejez¢s¢vel ¢lve ä àa szÁv, a bensûs¢gess¢g k´ltûjeÊ, s bÀrmit jÀtsszon is az irÂnia maszkjÀban, a legkev¢sb¢ sem Âvja magÀt. Elbesz¢lûi-po¢tikai eszk´zeivel a àsedobokÊ ÁrÂjak¢nt
is ugyanÃgy k¢pes leleplezû elrajzolÀsra,
mint emelkedetts¢gre, a keserny¢sen finom
gÃnyra, mint a szenved¢lyre, a k´znapian k´z´ns¢gesnek ¢s az ¢rz¢ki realitÀson tÃlinak a
megragadÀsÀra egyszerre. E k´nyv nagy ÀldÀsa elapadhatatlan humora, kifinomult irÂniÀja, szatÁrÀinak telitalÀlata, a groteszket
m¢g a groteszkkel is ´sszeszorzÂ jÀt¢kossÀga.
çm ellen- vagy tûkesÃlyul, szÀmos t´rt¢nete
r¢v¢n Parti Nagy (a SZñDALOVAGLçS-nÀl is in-

kÀbb) kitekint sajÀt vilÀgÀbÂl, sz¢les k´rü tudÀsra tesz szert, s mind a k¢tked¢sre ¢s a groteszk felfedez¢s¢re k¢sz, ´sszehÃzott szemü
figyelm¢t, mind pedig a feje tetej¢n ÀllÂ, rem¢nytelen¡l zürzavaros vilÀg jelens¢geit illetû sajÀt irÂniÀjÀt a rezignÀciÂ ¢s a vÀrakozÀs,
a szeretet ¢s az eln¢mulÂ r¢szv¢t hatja Àt.
Parti Nagy Lajos ezzel a k´nyv¢vel egy l¢p¢sben jutott el prÂzai munkÀssÀgÀnak egyr¢szt a CSUKLñGYAKORLAT-Àhoz, mÀsr¢szt a
SZñDALOVAGLçS-Àhoz. Sz¢lesre tÀrta (s talÀn
nemcsak a sajÀt) prÂzaÁrÀsÀnak hatÀrait, s
ezekben a t´m´r kis mestermüvekben egyszerre nyÃjtja a maga po¢zis¢bûl, nyelvteremt¢se ¢s asszociÀciÂja bÀtor formÀibÂl a
legrangosabb ¢s leg¢lvezetesebb àsz´vegirodalmatÊ, mÀsr¢szt Ázeket, szagokat, szÁneket
tudÂ t´rt¢netmondÀsÀbÂl, figurateremt¢s¢bûl ä az ÀbrÀzolÂ, elbesz¢lû, m¢gis a legmodernebb prÂzÀt. K´nyv¢ben vÀjtf¡lüek is bÃvÀrkodhatnak ä ¢s a pusztÀn olvasni szeretûk
is elrongyolhatjÀk azt. (Nem lesz neh¢z.
Nagyrabecs¡lt kiadÂnk ezÃttal csapnivalÂ
nyomdai munkÀval el¢gedett meg. A k´nyv
lapjaira esik sz¢t, igaz, a recenzens az Àtlagos
ig¢nybev¢teln¢l t´bbet forgatta oda-vissza.)
V ASKöTI ANZIX cÁmü tÀrcÀjÀban ä cs´p´gû
csapjÀnak tarthatatlan ÀllapotÀra àbarÀtilagÊ
figyelmeztetv¢n ä a szerzû sz¢gyenkezve torpan meg, àjÂ leszek, motyogjaÊ, ¢s (Bodor
çdÀm egyik hûs¢re eml¢kezve) arra szÂlÁtja
f´l magÀt, àHogy bûr´zd meg a mondataidat.
Hallgass. Hordd ki az ¢letedet...Ê. Hogy mikor
(mirûl, hogyan) szÂljon, ¢s mikor (mirûl)
hallgasson, abban persze csak û maga kompetens. De az ennek a k´nyvnek mind az àalkotÀsl¢lektaniÊ szÀlÀbÂl, mind pedig az eg¢sz¢bûl vilÀgossÀ vÀlik: Parti Nagy Lajosra
nem kell rÀkiÀltani, hogy tess¢k alÀszÀllni!
Tudja magÀtÂl is.

BÃcsÃjÀt¢k
àNem vette m¢g ¢szre, hogy a szavakon
ÃgyszÂlvÀn el lehet gondolkodni?Ê (188. o.)

Ha az ember mÀr jÂl benne jÀr ebben a
k´nyvben ä az jÀt¢kra is csÀbÁt. Magam azt
jÀtszottam, hogy hÀrom àt¢mak´rbenÊ ä de
korÀntsem egytûl egyig ä kigyüjt´ttem Parti
Nagy kedvelt szavait, ànyelvÃjÁtÀsaitÊ, lelem¢-
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nyes szÂ´sszet¢teleit ¢s sz´vegeit. (A gyüjt¢s
ä szÀmos egy¢b szempont szerint ä folytathatÂ.)
Az elsû t¢ma: a szÁnek (MottÂ: à...homÀlyos,
mokkaszÁn ´sv¢ny, melyen se partizÀn, se indiÀn,
se bujdosÂ kuruc nem jÀr...Ê 34. o., avagy A SZíNT°V ESZTý Z¹LDJE):
àcukorfeketeÊ, àhÃsfeketeÊ, àkûfeketeÊ, àpamukfeketeÊ (ÁrÂg¢pszalag), àrÂzsafeketeÊ, àaranyfeketeÊ, àrelatÁve fekete, sz¡rke inkÀbb, esettgrauÊ,
àsz¡rke, barhent mozdulatÊ, àkÀvasz¡rkeÊ (mosÂszappan);
àk´t¢nyk¢kÊ, àfeszÁtett k¢kÊ (a medence vize),
àkÀtrÀnyk¢kÊ, àmÀkk¢kÊ, àtevek¢kÊ;
àb´ll¢rz´ldÊ, àmÀjz´ldÊ, àszeg¢nyz´ldÊ, àvÁziz´ldÊ (uborka);
àmÀjbarnaÊ, àszeg¢nybarnaÊ, àsÀrgabarnaÊ,
àcserl¢-barnaÊ;
àneonpirosÊ, àr¢papirosÊ, àp¡r¢pirosÊ, àhecsedlipiros idûÊ, àtejf´lpiros mÀrvÀny az arcaÊ;
àt¢v¢pinkÊ (selyem´lt´ny), àhurkapinkÊ;
ànarancs¢l¢nkÊ, àsavÂdrappÊ, àteasÀrgaÊ,
àszÁvsÀrga napkartonÊ (folyÂirat-borÁtÂ), àm¢zpiszkosÊ (naplemente), àaz a nagyszemü, dinisÀrga libatokÊ;
àyachtfeh¢rÊ, àwolframszûkeÊ, àdreamnikkelÊ,
àkÀlyhaez¡stÊ, àk¢sez¡stÊ, àkanÀlez¡stÊ, àkislÀbasez¡stÊ.
RÀadÀs: àselyemszÀlÃ, lenke haj, a sÀrgaûszÊ,
ànyoszolyÀtÂl temetûig le van vetkezve az emberis¢g,
rÂzsa ¢s hullafekete, mint hatnapos nyÃl a himbÀnÊ.
A mÀsodik t¢ma: az enni- ¢s innivalÂk (¢s a
hozzÀvalÂk) (MottÂ: àV¢rsajt, amely legolcsÂbb s
legkedvesebb az eg¢sz hÃsiparban.Ê 24. o.):
àj¢ghÃsÊ, àvadhussÊ, àkebabhÃsÊ, àteaszalonnaÊ, àteakolbÀszÊ, àlÂveronaiÊ, ànutriakolbÀszÊ,
àlÂlÀngoltÊ, àhurka¡dÁtûÊ, àemd¢ef sonkaÊ;
àteh¢np´rk´ltÊ, àbûrzaftÊ, àr¢pabûrÊ, àgyantat´p´rtyüÊ, àcsontos libamÀjÊ, àipari kengurucsontÊ;
àrÀkp¡r¢Ê, àlazachas¢Ê, àmannaszÂszÊ, à¡veglÀngosÊ, ànÀdm¢zÊ, àmÀlyvafagylaltÊ, àt¢gelyl¢Ê,
àfekete posztÂbanÀnÊ;
àb¢b¢almaÊ, àmeggypezsgûÊ, àpapaya-juiceÊ,
àkukoricaborÊ, àlÀvapÀlinkaÊ = àtÀblÀs pÀlinkaÊ;
àgalambleves, nyÃltÀpoldatÊ, àb´jti eledelek,
csirkepiteÊ, àmÀkostej ¢s busabelsûs¢gÊ, ànyelv- ¢s
¡veghÃsÊ, àmüm¢z ¢s m¢zmüÊ, àszolgÀlati vattacukorÊ, àkiwi fitneszileg ¢s olasz pacalleves a mikrohullÀmÃbaÊ, àvereshajma, magyarpaprika, sÂÊ.
RÀadÀs: àvizet iszik a gyÂgyszer¢re, mÀs nem is

kell, tej n¢ha, keksz, HÂvirÀg-sajt ¢s keny¢rÊ; àa
rabszolgÀk nyomorÃsÀgos szÀllÀsÀn fûl a tokl¢, fûl
a libagulyÀsÊ; àtegnap igen sok Barbie-likûrt megittak s krampampulitÊ; àakciÂs zsÁrszalonna, azok
a bolyhos, nyurga tÀblÀk, sert¢sjegek a nyÀri d¢lelûttben, s v¢g¡l mind szûk¢re s¡l, selyemcukor ¢s
k´s´ntyü, ¢s olvad el a nyelven magÀtÂl, nem szÁjas,
nem gumis, paradicsommal, DrÀvÀn¢, jÂ kis paprikÀvalÊ;
àK¢t cent k´r´mlakk, hÀrom cent j¢gkÀsa,
Shlush Pupi Ázl¢s szerint, csipet GuyÀwa, szÀjÀban
citrom. Budagy´ngy¢vel dÁszÁtj¡k ¢s el tetszik vihetni a napernyût. °s ez a neve, Alpesi OpÀl.Ê
àLustos, bÀrsonybÃtt sikkantÀsokat hoz az alsz¢l
a mulatÂhÀz felûl, a Gazda urak, jÂl tudom, karddal, nyÀllal, konya bajusszal furkÀsznak a FrigyeslÀnyok micsodÀjiban, dessertnek faljÀk a selyemharisnyÀt a zsÁros nyÃl utÀn.Ê
A harmadik t¢ma: az ´lt´zk´d¢s ä ruhÀk, cipûk, kieg¢szÁtûk (MottÂ: àEgy halom hasÁtott
mackÂnadrÀg.Ê 8. o.):
àJogging, szabadidû, tr¢ning, melegÁtû, mackÂ.Ê
àasszonynadrÀgÊ, àasszonyszatyor, titokzsebÊ,
àorkÀnkendû, hermÂnikazokniÊ, àutcaseprûkardigÀnÊ, àsmicikendûÊ, àordas bûrkabÀtÊ, àsiltes sombr¢rÂÊ, àmedvemamut pongyolaÊ, àfarmerruha, talpig IstambulÊ, àc¢rnapulÂver, lÀnckesztyüÊ;
àpik¢nyakkendûÊ, àsÂcipû, vÁzimotorosszem¡vegÊ, àdurumb f¡rdûnadrÀg, gyermekamatûrruhaÊ, àvasalt gÀlabakancs, kiÀllÁtÀsi szteppcipûÊ
(v´. àtrubadurÀberbakancsÊ ä SZñDALOVAGLçS
79. vers);
àa vûleg¢ny lakkban, szmokingban, nyersselyem
zoknibanÊ; àkomplett nagyest¢lyi... l¡szter vagy lam¢Ê; àszafarinadrÀg, a homloktûn folyÂka gy´ngysorÊ;
àszem¡veg, kÁv¡lhordott ing, ezerbû nadrÀgÊ
(SzabÂ Lûrinc ´lt´z¢ke).
RÀadÀs: àçzik a kisuvickolt fekete cipû, legjobb
cipûje, pacallÀ Àzik az ¢l az ´lt´nynadrÀgon. Rohad¢kok! çzik a smici, a vadÀszkalap, a tÀny¢rsapka, a hajadonfû...Ê
àAranyka ruganyÂn magÀra lopta f¡rdû-koszt¡m¢t... hanem egy svihÀk Kentaur a rÂsa-lugas
mÀmor-fedez¢k¢bûl kileste s vÀrtatva osont a SandÀljÀt megoldÂ Nimpha utÀn...Ê
àAz ´ltenyben is mind puc¢r, uccura reped rajtok a tapasztalt selem.Ê
Legv¢g¡l pedig vegyes dÁszÁtûsornak abbÂl,
ami m¢g van: halottasfurgon, estibÀb, baltafejü,
l¢gcement, patyolatribanc, szilvam¢ly, Âlomboldog
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Budapest, dudatest, vadÀszmosoly, rÂzsakorom,
gÀtûrpaplan, vattapipec, tanyahajÂ, pezsgûcicÀzÀs,
pÀraf¢ny, martinÀszbambusz, szÁvpÃder, trombitacsutka, nyÁrfaarc, pisztrÀngm¢rgez¢s, ez¡sthalÀl,
szeretet-szauna, f¡lolaj.*
ZÀvada PÀl

TORDAI ZçDOR:
UTAZçS HELLASZBA
H¢ttorony KiadÂ, ¢. n. (1993). 207 oldal, 160 Ft
Egy letelep¡lt n¢p fiai eredetileg k¢t okbÂl
tettek k¡lf´ldi utazÀst: ha kereskedni vagy
hÀborÃzni indultak. A g´r´g´k itt is kieszeltek valami Ãjat: azt az utazÀst, amelynek c¢lja
nem valamely kit¡ntetett t¢rbeli pont el¢r¢se, hanem maga az Ãtonl¢t. SzolÂn az az utazÂ, aki H¢rodotosz tÀj¢koztatÀsa szerint àa
b´lcsess¢g irÀnti szeretettûl vez¢relveÊ bejÀrja a lakott vilÀgot, ¢s ¢lm¢nyeket gyüjt. A vallÀsos
kultÃrÀkban utÂbb megjelenik egy tovÀbbi
ok: a zarÀndoklat. Felmenni JeruzsÀlembe,
elzarÀndokolni MekkÀba vagy Santiago di
CompostelÀba kegyes k´teless¢ge az istenf¢lû
embernek.
EurÂpa Ãtjait a k´z¢pkorban kereskedûk,
katonÀk, zarÀndokok, mesterleg¢nyek ¢s diÀkok jÀrjÀk. Az Ãjkorban ezek az ¢letpÀlyÀk
keverednek egy¡v¢ az UtazÂ alakjÀban, akinek jellemz¢s¢t Descartes-nÀl olvashatjuk:
àMihelyt tehÀt korom megengedte, hogy kivonjam
magamat tanÁtÂim fel¡gyelete alÂl, eg¢szen abbahagytam a k´nyvek tudomÀnyÀnak tanulmÀnyozÀsÀt. ElhatÀroztam, hogy nem keresek mÀs tudomÀnyt, csak azt, amelyet magamban vagy a vilÀg
nagy k´nyv¢ben talÀlhatok. Ez¢rt ifjÃsÀgom hÀtral¢vû idej¢t azzal t´lt´ttem, hogy utazgattam, udvarokat ¢s hadseregeket lÀtogattam, k¡l´nb´zû lelk¡letü ¢s ÀllÀsÃ emberekkel tÀrsalogtam, k¡l´nb´zû
tapasztalatokat gyüjt´ttem, ´nmagamat prÂbÀra
tettem a sors viszontagsÀgai k´z´tt, s minden¡tt Ãgy
gondolkoztam az el¢m ker¡lû dolgokrÂl, hogy valami hasznukat vehessem.Ê
A XVIII. szÀzadban ´nÀllÂ tudomÀnnyÀ
* Az utolsÂ szÂ KosztolÀnyi¢.

lesz a t´rt¢nelem, valamint a klasszika-filolÂgia, ¢s megjelenik a r¢g¢szet is. Az utazÂ ekkor tudÂssÀ vÀlik, akinek Ãti c¢lja ä a zarÀndoklat szekularizÀlt megfelelûjek¢nt ä kultÃrÀnk klasszikus antik b´lcsûj¢t f´lkeresni,
r¢szben av¢gett, hogy lelke eggy¢ vÀlj¢k a
hely szellem¢vel, r¢szben hogy vÀsÀroljon
vagy lopjon valami antik mütÀrgyat, amely
gyüjtem¢ny¢t fogja gyarapÁtani. A g´r´g ¢s
rÂmai kori r¢gis¢gek sz¢tÀradnak a müvelt
vilÀgban. A XIX. szÀzad hihetetlen bûs¢gben
ontja az archeolÂgiai beszÀmolÂkat. A helyszÁnre lÀtogatÂ ifjÃ tudÂsok ezeket hasznÀljÀk
Ãtik´nyvk¢nt, a müvelt turista pedig G´r´gorszÀgba is Karl Baedeker (1801ä1859) kivÀlÂ ÃtikalauzÀval felszerelkezve ¢rkezik,
amelyben pontosan elolvashatja, hogy mit
fog lÀtni, mit lÀt ¢ppen vagy mit kellett volna
lÀtnia ott, ahol jÀrt.
Az antikvitÀs¢lm¢ny ily mÂdon megkettûzûdik: mÀs a tudÂs¢, aki a kûtÀrak feliratanyagÀt prÂbÀlja datÀlni ¢s belehelyezni abba
a tudÀsszerkezetbe, amelynek keret¢re Thuk¡did¢sz, Pol¡biosz ¢s Pauszaniasz müveinek
aprÂl¢kos feldolgozÀsÀn kereszt¡l tett szert
valamelyik n¢met egyetemen; ¢s megint mÀs
a müvelt turistÀ¢, aki impressziÂkat gyüjt a
helyszÁnen. Helyet foglal az ath¢ni Dion¡szosz-szÁnhÀz n¢zûter¢n, ¢s elk¢pzeli az antik
elûadÀst, elborzad a sz¡rakuszai m¢szkûaknÀkon, amelyekben ath¢ni harcosok haltak
sz´rnyü halÀlt, ¢s Delphoiban megprÂbÀlja
meg¢rezni ApollÂn Loxiasz jelenl¢t¢t.
A szÀzadfordulÂra mindk¢t antikvitÀs¢lm¢ny vÀlsÀgba ker¡l. A szaktudÂs¢, mert
¡zemi gyakorlattÀ vÀlt, s azzal fenyeget, hogy
¢ppen az a szellem v¢sz ki belûle, amely a leleteket jelent¢ssel ruhÀzza f´l. TalÀlÂ kritikÀjÀt olvashatjuk a szellemtûl ki¡resedett tudÂsi
magatartÀsnak Nietzsche MI , FILOLñGUSOK
cÁmen ismeretes aforizmagyüjtem¢ny¢ben ¢s
Hatvany Lajos k´nyv¢ben, A TUDNI NEM °RDEMES DOLGOK TUDOMçNYç-ban. A turista
antikvitÀs¢lm¢ny¢t pedig a gimnÀziumi r¢gis¢gtanÂrÀk ¢s az Ãtikalauz szabvÀnya eleve
s¢mÀkba k¢nyszerÁti.
Finom szellemek a tudomÀnyon bel¡l ¢s
kÁv¡l egyarÀnt fellÀzadnak a ki¡r¡lt s¢mÀk
ellen. A XX. szÀzadi utazÂ, aki sajÀt gy´ny´rüs¢g¢re jÀrja a vilÀgot, most belsû k¢sztet¢sei ¢s Ázl¢se szerint kezd tÀj¢kozÂdni. F´lteszi
magÀban, hogy mindazt k¢tellyel fogja illet-
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ni, amit az iskolÀban ¢s a k¢zik´nyvekbûl elsajÀtÁtott. UtazÀsa: revÁziÂ, amely egyszerre
t¢rben, idûben ¢s a l¢lekben jÀtszÂdik.
*
Tordai ZÀdor e finom ¢s k¢telkedû utazÂk
k´z¢ tartozik. àAz utazÀs mindig l¢lek dolga.
K¡l´nben puszta helyvÀltoztatÀs lenne. Nem hozna
gazdagodÀst, maradna ´nism¢tl¢s, vagy vÀlna
dadogÀssÀ. Az utazÀsnak ¢rtelmet a vÀltozÀs ad: a
gondolkodÀs¢, ¢rzelmeink¢. °s akkor a legvalÂsÀgosabb, ha oda visz, ahovÀ nem is gondoltuk
volna. A l¢lek kalandja azonban csak akkor teljesedhet ki, ha Àtadjuk magunkat: teljesen ¢s
fenntartÀsok n¢lk¡l. Hogy ez teremtsen ¢lm¢ny¡nknek m¢rt¢ket. K¡l´nben csonka maradna minden:
csak ha engedj¡k, hogy sajÀt m¢rt¢ke szerint vezessen testben ¢s l¢lekben, akkor lesz szabadÁtÂ.Ê
(191. o.)
A k´nyvbûl ä talÀn szÀnd¢kosan, hogy a
kalandnak az olvasÂ is r¢szese legyen ä kimaradt a tartalomjegyz¢k. A k´nnyebb Àttekinthetûs¢g v¢gett k¢szÁtettem egyet. A hÀrom
r¢sz cÁme, a fejezetek ¢s az alfejezetek szÀmozÀsa a sz´vegben megtalÀlhatÂ.
ELSý öT
1. Meg¢rkezni Hellaszba. G´r´gorszÀg ¢s
Hellasz (7ä14. o.)
2. EurÂpa kultÃrÀja: az elk¢pzelt Hellasz mindenkori recepciÂja (14ä25. o.)
3. Delphoi ä az ath¢ni Akropolisz ä Aigina ä a
halÀlrÂl ä Ãjra az Akropolisz (25ä62. o.)
MçSODIK öT
Bevezet¢s: Ath¢n ä a szÁnhÀz (67ä72. o.)
I. A g´r´g trag¢dia (73ä79. o.)
II. Szophokl¢sz: ANTIGON° (80ä102. o.)
III. Szophokl¢sz: TRAKHISZI NýK ä Euripid¢sz: F¹NíCIAI NýK ä OidipuszrÂl ä Aiszkh¡losz: ORESZTEIA (103ä125. o.)
IV. Bevezet¢s: Ol¡mpia (127ä132. o.)
1. Euripid¢sz: ORESZT°SZ ä Euripid¢sz:
°LEKTRA ä Euripid¢sz: HELEN° ä Aiszkh¡losz: ORESZTEIA ä a mÁtoszrÂl (132ä145. o.)
2. Ath¢n, K¡klasz-mÃzeum ä Euripid¢sz: ALK°SZTISZ ä Szophokl¢sz: AIASZ ä XenophÂn:
K ºROSZ NEV ELTET°SE (145ä158. o.)
3. Szophokl¢sz: OIDIPUSZ ä gnÂthi szeauton ä
Sz¡rakuszai ä Euripid¢sz: HIPPOLºTOSZ ä
Szophokl¢sz: PHILOKT°T°SZ (158ä188. o.)

EPILOGOSZ
1. I. F. Stone: THE TRIAL OF SOCRATES cÁmü
k´nyv¢rûl (191ä194. o.)
2. Akhilleusz h¡brisze (194ä200. o.)
3. SzÂkrat¢sz ¢s PlatÂn h¡brisze (200ä207. o.)
Ebben a k´nyvben az utazÂ nem av¢gett revideÀlja korÀbbi tudÀsÀt, hogy megbÁzhatÂbb
tudÀsra tegyen szert. Egyszerüen ¢rz¢seket
keres, gyakran gondolatai ellen¢ben. Amikor
felismeri, hogy a g´r´g mÁtoszvariÀnsok egyszerre ¢rv¢nyesek, nincs k´z´tt¡k kit¡ntetett
vÀltozat, Ágy Ár: àEttûl a felismer¢stûl kezdve term¢szetes volt, hogy a trag¢diÀk nemcsak ¢rtelmi mÂdon foglalkoztattak, hanem valÂsÀgvilÀguk ¢rz¢sekben is ¢lni kezdett bennem. Kicsit meg is lepûdtem ettûl. Nem annyira az¢rt, mert Ãj volt, hanem
inkÀbb mert nem a trag¢diÀk olvasÀsÀbÂl munkÀltam ki. Mintha olyasmire talÀltam volna, amire
r¢gÂta vÀgytam, de amit megr´gz´tt gondolkodÀsom nem engedett kiformÀlÂdni. Mert a gondolat
felszÁnen marad, a l¢lek azonban ezalatt ¢li ¢let¢t.Ê
(144ä145. o.)
Ebbûl k´vetkezûen gondolkodÀsÀt nem
mÂdszeresen mük´dteti, hanem asszociÀciÂk,
meg¢rz¢sek ¢s ezeken alapulÂ d´nt¢sek szerint. P¢ldÀul Aiszkh¡losz ¢s Euripid¢sz
Oreszt¢sz-felfogÀsÀrÂl ezt olvassuk: àSzerettem
volna ä legalÀbbis eleinte ä vÀlasztani, mert nem
tudtam, hogyan ¢rtelmezzem a k¢t felfogÀs k´z´tti
k¡l´nbs¢get. Azt ugyan r´gt´n ÀtlÀttam, hogy oktalansÀg lenne alapvetû fejlûd¢st vagy hasonlÂt felt¢telezni k´z´tt¡k. Mert ¢reztem, hogy a k¢t vÀltozatot ugyanaz a szellem ¢lteti. Ez¢rt aztÀn Ãgy
d´nt´ttem, hogy az Aiszkh¡losz¢t alapvÀltozatnak
veszem, az Euripid¢sz¢t pedig egy meghatÀrozott
ig¢nyhez valÂ alkalmazÀsnak...Ê (136ä137. o.)
Kifejezetten idegenkedik mindenf¢le heurisztikus modell kialakÁtÀsÀtÂl. V¢giggondolvÀn a hÀrom trag¢diaÁrÂ k¡l´nbs¢g¢t, Ágy
zÀrja le a gondolatot: àVisszat¢rtem volna ezzel
ahhoz a megk¡l´nb´ztet¢shez, amit az irodalomt´rt¢net tesz a hÀrom trag¢diaÁrÂ k´z´tt? Nem
hittem ezt egy percig sem, de jelz¢snek vettem a gondolat felbukkanÀsÀt. Az¢rt annak, mert szÀnd¢kot
sejtettem m´g´tte. Azt, hogy ´sszef¡ggû ÀltalÀnos
k¢pet alakÁtsak ki arrÂl a szellemrûl, amely a trag¢diÀkban az isteneket ¢s az embereket egymÀssal
´sszefüzte. Olyannyira Ágy volt, hogy megkÁs¢rtett
m¢g a rendszerbe fogÀs lehetûs¢ge is. Ami megk´vetelte volna az ´sszes r¢szletek ¢rtelmez¢s¢t, a t´r-
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t¢neti-filolÂgiai ¢s szellemt´rt¢neti irodalom elm¢ly¡lt tanulmÀnyozÀsÀt. Csakhogy a legkev¢sb¢ sem
volt kedvem abbahagyni a gondolati utazÀst, lemondani a szellem csapongÂ szabadsÀgÀrÂl, a kÁnÀlkozÂ kalandok ¢lvezeteirûl.Ê (154. o)
Attitüdj¢bûl k´vetkezik, hogy gondolatai
kimunkÀlÀsÀhoz nem tÀmaszkodik szakirodalomra. Az egyetlen ellenp¢lda a GnÂthi szeauton nem hagyomÀnyos fordÁtÀsa (àTudd, ki
vagyÊ), amely Ker¢nyi KÀrolytÂl szÀrmazik. A
Ker¢nyire valÂ hivatkozÀs azonban, mint
megtudjuk, az¢rt maradhat benne a k´nyvben, mert szerzûnk nem c¢ltudatos kutatÂmunka eredm¢nyek¢nt talÀlt rÀ az ¢rtelmez¢sre, hanem v¢letlen¡l (162. o.).
A k´nyvben a g´r´g emberideÀl is el¡t a
szabvÀnytÂl. A szerzûnek egy m¡k¢n¢i festett
borkeverûed¢ny alakjai szolgÀlnak kÀnonk¢nt: àNagy fel¡let¢n t´bb mint hÀromezer ¢ve jÀrnak folyton k´rbe-k´rbe a harcosok. Babos sisak
van a fej¡k´n: hÀtul toll, el´l szarv dÁszÁti. Baljukon pajzs, mell¡k´n kis v¢rt, bizonyÀra bûrbûl valÂ,
alatta szoknyaf¢le, lÀbukon v¢dû bûr ¢s szÁjakkal
k´t´tt saru. Jobb kez¡k lÀndzsÀt tart, azon pedig
valami k¡l´n´s dolog fityeg. Mintha flaskÂ alakÃ
borost´mlû lenne. TalÀn kosnak vagy bikÀnak t´kebûr¢bûl csinÀltÀk. Arcuk vidÀm, mosoly a k¢p¡k,
¢s nagy, kunkori, piszeforma orra van mindeniknek. Vonulnak, de lehet, hogy sompolyognak valami vidÀm boros csÁny utÀn. TalÀn kalandra indulnak. Kicsit bolondosak ¢s talÀn bohÂcok is, akÀrmik, csak nem m¢ltÂsÀgos g´r´g´k. Ki tudja,
mif¢le leg¢nyek ûk? A vilÀg, amelybûl j´nnek, merûben mÀs, mint ami benn¡nk ¢l, mint amit
klasszikus g´r´g vilÀgnak mondunk. ...Ezek
itt a vÀzÀn inkÀbb lehetn¢nek Arisztophan¢sz emberei. ...°s v¢g¡l: mi¢rt ne lehetn¢nek a legûsibb
g´r´g´k ¢ppen ûk? ýs´k? Minden mÁtosz ûs´krûl
szÂl. De nem ezek vonultak TrÂja alÀ. Ez¢rt
lettek oly fontosak szÀmomra?Ê (11ä12. o., kiemel¢s tûlem.)
*
A s¢mÀktÂl ¢s mÂdszertani k´tel¢kektûl szabad utazÀs ä mint a f´ntebb k´z´lt tartalomjegyz¢kbûl is megÀllapÁthatÂ ä jobbÀra a l¢lekben zajlik. A tÀj nagyon kev¢ss¢ jelenik
meg a k´nyvben, a templomokbÂl ¢s szobrokbÂl sem lÀtunk t´bbet, mint akÀrmelyik
f¢nyk¢pen. Irodalmi müvek ä t´bbnyire a
g´r´g trag¢diÀk ä ¢s a müvek keltette ¢rz¢sek
k´z´tt utazunk. Noha a recenzens voltak¢ppeni feladata ¢ppen az volna, hogy errûl az
utazÀsrÂl adjon szÀmot, azaz arrÂl, hogy mi-

¢rt ¢s hogyan kapcsolÂdnak egymÀshoz az
¢rintett müvek ä ez a feladat teljesÁthetetlen.
Kapcsolatuk ugyanis k´r¡lbel¡l olyan jellegü, mint az Àlomelemek¢. A gondolatmenetek (vagy inkÀbb ¢rz¢ssorok) Àtk´t¢sei nem
valÂsÀgosak. àEz aztÀn arra k¢sztetett, hogy Ãjra
nekifogjak az olvasÀsnakÊ ä olvassuk egy hely¡tt k¢t t¢ma ´sszekapcsolÀsak¢nt (142. o.).
Majd mÀsutt: àEz arra k¢sztetett, hogy visszagondoljak a delphoi templomra.Ê (166. o.) Ezek a
sz¢p szÀmmal elûfordulÂ k¡l´n´s Àtk´t¢sek
ahhoz hasonlatosak, ahogyan k¢t egymÀst
k´vetû, de kapcsolat n¢lk¡li Àlomelemet prÂbÀlunk ´sszek´tni besz¢dben: à°s akkor egyszerre mintha egy szobÀban lettem volna...Ê
Az Ãt megrajzolÀsÀnak lehetetlens¢g¢re
egy¢bk¢nt maga a szerzû is figyelmeztet:
àNincs mit tenni, ilyen az utazÀs, amely gondolatban t´rt¢nik. Ennek is vannak bozÂtjai, amelyek
kanyargÀsra k¢sztetnek, ¢s kacskaringÂk ebben is
hozhatnak vÀratlan meglepet¢seket. ...A gondolati
utazÀsnÀl ilyenkor teljesen magunkra vagyunk hagyatva. M¢g az istenek sem segÁtenek. Csak az, ha
hagyjuk, ragadjanak el a gondolatok, vigyenek arra, amerre vÀratlan formÀlÂdÀsaik sodorhatnak.Ê
(140ä141. o.)
ValÂszÁnüleg bele kell t´rûdn¡nk, hogy a
szerzû olyan utazÀsra hÁvta meg olvasÂit,
amely az û utazÀsa ä az û Àlma, ha Ãgy tetszik.
Ha valaki elmes¢li nek¡nk az ÀlmÀt, nem
szÀllhatunk vele vitÀba, mondvÀn, hogy ezt
vagy azt a r¢szt jobban kellett volna kimunkÀlnia: Ágy Àlmodta, ¢s nem mÀsk¢nt.
Ha nem az Àlom t´rv¢nyei szerint ¢pÁtkezû munkÀrÂl volna szÂ, akkor vitÀba lehetne
szÀllni p¢ldÀul a szerzû k´vetkezû megÀllapÁtÀsÀval: àHa arra figyelek, ami a trag¢diÀkban
t´rt¢nik ¢s megt´rt¢nt, illetve t´rt¢nni fog, akkor
azt a magam esze ¢s a magam szavai szerint is meg
tudom ¢rteni. K¡l´nben sem tehetek mÀsk¢nt.Ê
(105. o.) ä Azt vetn¢m ellene, hogy a trag¢diÀk ¢rtelmez¢s¢nek bûs¢ges hagyomÀnya ¢s
gazdag technikÀja van. TalÀn nem vagyok
egyed¡l azzal a n¢zettel, hogy e hagyomÀny
¢s technika ismerete bizony megker¡lhetetlen az elemz¢s sorÀn. Nem az¢rt megker¡lhetetlen, mert tudÀl¢kos pepecsel¢sre van
sz¡ks¢g az effajta t¢ma fejteget¢s¢hez, hanem mert ´ntudatlanul is ´r´k´sei vagyunk
a hagyomÀny eg¢sz lÀncolatÀnak. Mert kimutathatÂ, hogy amikor azt hissz¡k, holt tudÀsunkat zÀrÂjelbe t¢ve szüztiszta ¢rz¢seink
kezdenek tÀmadni a g´r´g trag¢diÀrÂl, ak-
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kor valÂjÀban Lessing, Hegel, PickardCambridge, Pohlenz, Reinhardt ¢s mÀsok
gondolatainak t´rmel¢kei derengenek f´l
benn¡nk ¢rz¢sekk¢nt, eg¢szen egyszerüen
az¢rt, mert az eff¢le kultÃra ä mint ezt Tordai
ZÀdor is kimondja k´nyve 162. oldalÀn ä a
tudattalanunkban is benne van. Ez¢rt helyesebb tudatossÀ tenni, mint nem l¢tezûnek
nyilvÀnÁtani, mÀr csak az¢rt is, mert a gondolat szabad r´pte, amelyet a szerzû k´vetni
kÁvÀn, eleve korlÀtozott, ha a gondolat csak
az anyag felszÁn¢n tud v¢gigsiklani.
AztÀn meg àa magam szavai szerintÊ sem ¢rthetem mindig az antik sz´veget. P¢ldÀul a
93. oldalon arrÂl olvasunk, hogy KreÂn àk¢tf¢lek¢ppen besz¢l, aszerint, hogy kihez szÂl. A Kar
vezetûj¢nek vÀlaszolva ezt mondja:
Hogy vÀrosunk t´rv¢ny¢n tette tÃl magÀt.
Antigon¢nak viszont ezt:
S m¢gis t´rv¢nyemet meg merted szegni te?Ê
Ez a finom megfigyel¢s a kettûs besz¢drûl
csak a magyar fordÁtÀsra ¢rv¢nyes: a g´r´g
sz´vegben mindk¢t esetben egyszerüen a t´rv¢nyek szÂ Àll: àTÃltette magÀt a t´rv¢nyekenÊ ä
mondja KreÂn a Karnak, mÁg Antigon¢tÂl
ezt k¢rdezi: àM¢gis meg merted szegni a t´rv¢nyeket?Ê
HÀrom elÁrÀsra kell f´lhÁvnom a figyelmet, mert mindegyik¡k t´bbsz´r elûfordul.
A trag¢dia zÀrÂdala, amelyet a Kar kivonulÂban ¢nekel, nem esodos (134. skk. o.), hanem exodosz. Az istenek tisztelete, amelynek
hiÀnyÀt SzÂkrat¢sz szem¢re vetett¢k, nem
theosz noumezein (139., 140., 206. o.), hanem
theÃsz nomizein. Az angol filozÂfiat´rt¢n¢szt,
aki Stone k´nyv¢rûl recenziÂt Árt, Myles F.
Burnyeatnek hÁvjÀk (193. skk. o.).
*
Amivel Tordai ZÀdor ¢rz¢sem szerint adÂsunk maradt, az Arisztophan¢sz. Tekintettel
a babos sisakÃ sompolygÂkra, akiknek k¢pe
elsûk¢nt ragadta meg ût Hellaszban tett utazÀsa sorÀn, s akikrûl oly melegen Árt, biztos
vagyok benne, hogy nagy bele¢rz¢ssel ¢s szeretettel fogja megÀlmodni nek¡nk a neveletlen g¢niusz mulatsÀgos vilÀgÀt.
Steiger Korn¢l

A àPSALMUS HUNGARICUSÊ
HçROM °RTELMEZ°SE
Egy adott zenemü t´rt¢nete ä stÁlustÂl, müfajtÂl ¢s minûs¢gtûl f¡ggetlen¡l ä hÀrom,
egymÀstÂl idûben vilÀgosan elk¡l´n¡lû mozzanat szerves egys¢g¢bûl ¢p¡l fel: ¢letrajzi ¢s
szakmai elûzm¢nyek, a komponÀlÀs folyamata, utÂlagos vonzatok (recepciÂ- ¢s interpretÀciÂt´rt¢net).
Az elûzm¢nyekrûl vÀzlatok, dokumentumok, lev¢lbeli utalÀsok alapjÀn a XX. szÀzad
v¢g¢re a zenetudomÀny t´bbnyire mÀr
´sszeÀllÁtott egy mozaikszerüen ¢p¡lû, de elegendû informÀciÂt nyÃjtÂ adatbÀzist. A kompozÁciÂ pedig ä eltekintve attÂl a sajnos nem
csek¢ly szÀmÃ (a szerzû egy¢b müvei alapjÀn
felt¢telezhetûen) ¢rt¢kes alkotÀstÂl, amelyeknek l¢tez¢s¢rûl tudunk ugyan, de a k¢zirat
elveszett vagy lappang ä ¢rt¢kelhetû, elemezhetû, elûadhatÂ, egy bizonyos szÁnvonal felett
pedig modern, tudomÀnyos, kritikai kiadÀsban is hozzÀf¢rhetû.
A hÀrom mozzanat k´z¡l az 1900 elûtt
komponÀlt müvek eset¢ben k¢ts¢gkÁv¡l az
àutÂ¢letÊ, az interpretÀciÂt´rt¢net a legbizonytalanabb. Hangr´gzÁt¢s hiÀnyÀban csak
a korabeli leÁrÀsokra, kritikÀkra tÀmaszkodhatunk, amelyek azonban egyr¢szt k´zel sem
megbÁzhatÂk, mÀsr¢szt ha autentikusak is
(p¢ldÀul a Carl Friedrich Cramer Magazin der
MusikjÀban vagy a Schumann Àltal szerkesztett Neue Zeitschrift f¡r Musikban megjelent bÁrÀlatok), csak az adott kor Ázl¢svilÀgÀt t¡kr´zhetik, s ez¢rt a barokk, klasszikus, romantikus kompozÁciÂk eset¢ben igazÀn megbÁzhatÂ
interpretÀciÂt´rt¢net nem dokumentÀlhatÂ.
Ebbûl a t¢nybûl eredeztethetû a r¢gizene-jÀtszÀs k´r¡li szakadatlan pol¢mia, a k¡l´nb´zû
ä szekunder forrÀsokon alapulÂ ä ¢rvrendszerek ´sszecsapÀsa, az alapk¢rd¢sektûl (hangolÀs, hangszervÀlasztÀs), a legaprÂbb r¢szprobl¢mÀkig (lÀsd az elmÃlt ¢vtizedek vitÀit
az artikulÀciÂ ¢s a dÁszÁt¢sek k¢rd¢sk´r¢ben).
A hangr´gzÁt¢s elterjed¢s¢vel, majd k¢sûbb a stÃdiÂfelv¢telek megsz¡let¢s¢vel az interpretÀciÂt´rt¢net k´nnyebben nyomon k´vethetûv¢ vÀlt, sût XX. szÀzadi kompozÁciÂknÀl nemritkÀn az egyes ¢rtelmez¢sek oly vilÀgosan hatottak egymÀsra, hogy egy¢rtelmü
elûadÀs-forrÀslÀnc is felÀllÁthatÂ.
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Az interpretÀciÂt´rt¢net term¢szetesen
nem minden szerzû vagy müfaj eset¢ben
centrÀlis t¢nyezû. SzÀmos olyan kompozÁciÂ
ismeretes, amelynek vagy karakter¢bûl adÂdÂan, vagy egy-egy messze kimagaslÂ elûadÀs
r¢v¢n kialakult egy standard interpretÀciÂja,
amelytûl a k¢sûbbi kÁs¢rletek csak irrelevÀns
r¢szletekben t¢rnek el. Ilyen kompozÁciÂknÀl
az utÂlagos vonzatok, ha nem is unalmasak
vagy sablonosak, de igazi felfedez¢seket sem
kÁnÀlnak.
MÀs esetekben az elûadÂk szinte k´telezûnek ¢rzik sajÀt egy¢nis¢g¡k ¢s koncepciÂjuk
fokozott ¢rv¢nyre juttatÀsÀt, a karakterek
egy¢ni megformÀlÀsÀt. E csoportba tartozik
jelen recenziÂ tÀrgya, KodÀly ZoltÀn PSALMUS
HUNGARICUS cÁmü müve is; sût ebben a kompozÁciÂban az egy¢ni, autonÂm interpretÀciÂ
irÀnti ig¢ny fokozottan is ¢rv¢nyes¡l, hasonlÂan az eurÂpai (de talÀn leginkÀbb k´z¢peurÂpai) nemzeti stÁlusok szÀmos kulcsfontossÀgÃ alkotÀsÀhoz. Ahogy egy cseh zenekar
vagy egy b¢csi egy¡ttes szÀmÀra Smetana
szimfonikus k´ltem¢nyeinek, illetve a Strauss
dinasztia kompozÁciÂinak tolmÀcsolÀsa minden egyes alkalommal Ãj ¢s Ãj kihÁvÀst, felelûss¢get s egyben bizonyÁtÀsi lehetûs¢get jelent, ugyanez ¢rv¢nyes magyar elûadÂknÀl
BartÂk ¢s KodÀly n¢hÀny alapvetû jelentûs¢gü müv¢re. E kompozÁciÂk legszükebb k´r¢be a TçNCSZV IT, a ZENE, a CONCERTO ¢s a
B UDAVçRI TE DEUM mellett a PSALMUS HUNGARICUS is beletartozik.
A zenei t¢nyezûk´n kÁv¡l a sz´vegvÀlasztÀs
is nagym¢rt¢kben hozzÀjÀrult ahhoz, hogy a
PSALMUS a magyar zenet´rt¢net szük standardk´r¢be ker¡lhetett. Az 55. ZSOLTçR szabad fordÁtÀsÀban-Àtk´lt¢s¢ben felhangzÂ fohÀszok ugyanis ä TÂth AladÀr szavaival ä àabban a korban, amikor a bibliai sz´veget Kecskem¢ti
V¢g MihÀly megkapÂ erejü magyar verssorokba
szedte, a magyar nemzetnek legm¢ly¢rûl fakadÂ
hangjai voltak. Szenved¢lyes hitvitÀk, bibliai t´rt¢netek, histÂriÀs ¢nekek, a nyelvvel k¡szk´dû zsoltÀrfordÁtÀsok s a reformÀciÂ mÀs ezerf¢le megnyilatkozÀsÀn kereszt¡l t´rt fel elszÂrtan, bÀtortalanul,
de annÀl meghatÂbb ´nk¢ntelens¢ggel ez a hang.
AprÂ c¢lzÀsok a magyar viszonyokra, egy-egy panaszos sÂhajtÀs az eg¢sz: m¢gis itt kell keresn¡nk a
magyar reformÀciÂ igazi belsû ¢let¢t, ebben a rettenetes erejü primitÁv lÁrÀbanÊ.
Maga a komponÀlÀsi alkalom is a nemzeti

alapmüvek sorÀba helyezi a PSALMUS-t, hiszen ä mint k´ztudott ä Pest, Buda ¢s ñbuda
egyes¡l¢s¢nek, Budapest megsz¡let¢s¢nek
´tvenedik ¢vfordulÂjÀra, pontosabban az ebbûl az alkalombÂl rendezett 1923. november
19-i dÁszhangversenyre ÁrÂdott, BartÂk
TçNCSZV IT-j¢vel ¢s DohnÀnyi ºNNEPI NYITçNY -Àval egy¡tt.
Az eddig leÁrtak alapjÀn talÀn vilÀgossÀ
vÀlt: az alkotÀs utÂ¢lete, a recepciÂ- ¢s interpretÀciÂt´rt¢neti t¢nyezûk a PSALMUS HUNGARICUS eset¢ben centrÀlis jelentûs¢güek. A jelen recenziÂban vizsgÀlt ¢s ´sszehasonlÁtÀsra
ker¡lû hÀrom interpretÀciÂ, hÀrom ´nt´rv¢nyü ¢rtelmez¢si kÁs¢rlet egyÃttal hÀrom elt¢rû korszakot (a mikrobarÀzdÀs hanglemez
kezdeti idûszakÀtÂl 1992-ig), hÀrom jelentûsen k¡l´nb´zû hangszÁnt, stÁlust, iskolÀt reprezentÀlÂ ¢nekest (R´sler Endre, SimÀndy
JÂzsef, MolnÀr AndrÀs) ¢s hÀrom, karakter¢t
tekintve gy´keresen elt¢rû karmester-egy¢nis¢get (a szerzû, DorÀti Antal, Fischer IvÀn) is
bemutat.
Az elemzû ´sszehasonlÁtÀs n¢gy szempontot vesz hangsÃlyozottan figyelembe, amelyek ´nmagukban is egy-egy k¡l´n tanulmÀnyt ¢rdemeln¢nek: tempÂ- ¢s karaktervÀlasztÀsok, elûadÂi teljesÁtm¢nyek, a müvet
meghatÀrozÂ hangnemszimbolika kiaknÀzÀsa, hang- ¢s felv¢teltechnika.
A tempÂ- ¢s karaktervÀlasztÀs a KodÀly ¢s
DorÀti vez¢nyelte elûadÀsban ä mindk¢t felv¢telen az çllami Hangversenyzenekar mük´dik k´zre, de k¢t k¡l´nb´zû kÂrus tÀrsasÀgÀban ä szinte azonos: nemcsak mechanikus
szempontokat (p¢ldÀul a felv¢tel ´sszidej¢t)
tekintve, hanem az egyes formar¢szek kialakÁtÀsÀt is figyelembe v¢ve. Mindk¢t tolmÀcsolÀsban markÀnsan ¢rv¢nyes¡l a bevezetû fÀjdalmas, patetikus hangv¢tele, majd az alt ¢s
basszus szÂlam elsû megszÂlalÀsÀnak dinamikÀval is fokozottan kiemelt hangsÃlyozÀsa.
Elt¢r¢s mutatkozik ellenben a tenorszÂlÂ ¢s
a kÂrusszakaszok viszonyÀban: a szerzû Àltal
irÀnyÁtott felv¢telen a szÂlÂszakaszok visszafogott kezd¢s utÀn fokozatosan jutnak el a drÀmai tetûpontokig, a kÂrus bel¢p¢s¢ig; DorÀti
viszont a tenorszÂlamot az ´rv¢nylû, kavargÂ
zenekari hangk¢pbûl kiemelve az eg¢sz mü
centrÀlis elemek¢nt ¢rtelmezi. A Fischer IvÀn
vez¢nyelte tavalyi interpretÀciÂ (Hungaroton, HCD 31 324) e tekintetben DorÀti felfo-
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gÀsÀhoz Àll k´zelebb, mÀs szempontbÂl viszont mindk¢t korÀbbi felv¢teltûl jelentûsen
elt¢r. L¢nyegesen ´sszefogottabb (t´bb mint
hÀrom perccel r´videbb) KodÀly ¢s DorÀti
elûadÀsÀnÀl, ezÀltal az eg¢sz müvet meghatÀrozÂ felfokozott ¢rzelmi t´lt¢s hatÀsosan, sürÁtetten ¢rv¢nyes¡l. A gyorsabb tempÂ hÀtrÀnya viszont: a sz´vegsorok jellegzetess¢ge, az
5+5, 5+6 szÂtagos k¢pleteket kombinÀlÂ, a
XV I. szÀzadban eg¢sz EurÂpÀban elterjedt
volta-ritmus e felv¢telen alig ¢rz¢kelhetû,
szemben a k¢t korÀbbi interpretÀciÂval.
Az elûadÂi teljesÁtm¢nyek ´sszehasonlÁtÀsa
ä a gy´keresen elt¢rû müv¢szegy¢nis¢gek miatt ä szinte lehetetlen, Ágy csak r´vid ¢rt¢kel¢sre vÀllalkozhatunk. R´sler Endre hangjÀnak hajl¢konysÀga, sokszÁnüs¢ge optimÀlisan
¢rv¢nyes¡l. K¢pes az interpretÀciÂ koncepciÂjÀnak megfelelûen a hÀtt¢rbûl indulva, hatalmas drÀmai fokozÀsokkal el¢rni a csÃcspontokig, ahol nagy vivûerejü tenorja plasztikusan emelkedik az egy¡ttes f´l¢. SimÀndy
JÂzsef ¢s MolnÀr AndrÀs egyarÀnt nagyszerü technikai felk¢sz¡lts¢ggel, magabiztosan
uralja szÂlamÀt, a hangi adottsÀgokat ¢s a
drÀmai, sût szÁn¢szi k¢pess¢geket tekintve is
mindketten eszm¢nyi elûadÂnak bizonyulnak. Az 1992-es felv¢telen k´zremük´dû Budapesti FesztivÀlzenekar a hangzÀs egys¢g¢t
¢s mindenekelûtt a vonÂshangszÁneket tekintve messze fel¡lmÃlja az çHZ mindk¢t
korÀbbi teljesÁtm¢ny¢t. A kÂrusok k´z¡l viszont egy¢rtelmüen a legkorÀbbi, KodÀlyä
R´sler-f¢le felv¢telen szereplû Budapesti KÂrus emelkedik ki, a sz´veg n¢lk¡li, csak gesztusokra ¢p¡lû, jajongÂ nûi kari menetek expresszivitÀsa mindmÀig utÀnozhatatlan.
A PSALMUS HUNGARICUS egyik legl¢nyegesebb eleme a latens hangnemszimbolika,
amelyre a k´zelmÃltban elhunyt neves zenet´rt¢n¢sz, Lendvai Ernû hÁvta fel a figyelmet:
àA komplementerviszony a PSALMUS HUNGARICUS eset¢ben a mü tartalmi kulcsÀt is kez¡nkbe ad-

ja. Alaphangneme, az a-moll minden¡tt egyet jelent a sÁrÀs, a k´ny´rg¢s, a k¢ts¢gbees¢s, az Àtok
gondolatk´r¢vel. A cselekm¢ny kibontakozÀsa viszont a kieg¢szÁtû hagnemmel azonosul: Desz-dÃrral ¢s Cisz-dÃrral. A Desz-dÃrnak lesz a hivatÀsa,
hogy az Àtok sÃlya alÂl feloldjon: ÏRÂlad elv¢szi
minden terhedetÎ, a Cisz-dÃr¢ pedig, hogy a felemelked¢s, az apoteÂzis hangneme legyen: ÏNagy
tisztess¢gre... felemeled!ÎÊ A hangnemszimbolikÀt a DorÀti irÀnyÁtotta interpretÀciÂ egyÀltalÀn nem aknÀzza ki, az elûadÀs l¢nyegi pontjai, t´r¢svonalai nem a hangnemi relÀciÂk
ment¢n szervezûdtek. A szerzû Àltal vez¢nyelt
felv¢telen a zenekari hangzÀs esetlegess¢ge,
helyenk¢nti bizonytalansÀgai miatt nem hatÀsosak a tonÀlis kontrasztok. A FesztivÀlzenekar viszont ä a Magyar çllami °nekkarral
¢s a Gyûri BartÂk B¢la GyermekkÂrussal k´z´s CD-n ä pompÀsan ¢rz¢kelteti a hangnemi
szimbÂlumokat; nemcsak az a-moll ¢s a DeszdÃr hatÀrozott elvÀlasztÀsÀval, de a k¢t enharmonikusan azonos dÃr hangnem funkciÂjÀnak Àrnyalt elk¡l´nÁt¢s¢vel is.
Hang- ¢s felv¢teltechnikai szempontbÂl a
k¢t Ãjabb elûadÀs egyarÀnt kifogÀstalan. Az
egy¡tteseknek a hangt¢r eg¢sz¢ben t´rt¢nû
elhelyez¢se ideÀlis; sz¢pen, diszkr¢ten emelkedik ki a szÂlÂ. A korrekten alkalmazott polimikrofonos technika k´vetkezt¢ben a zenekaräkÂrus arÀnyok is mindv¢gig kiegyensÃlyozottak. Mindez nem mondhatÂ el a monÂban, jelentûs alapzajjal megszÂlalÂ korai felv¢telrûl, az ´sszhatÀs azonban m¢gsem negatÁv, sût... A r¢gi Qualiton-lemez meghallgatÀsa napjaink hifiorientÀlt, digitÀlis technikÀra
¢p¡lû hangkultÃrÀjÀban sajÀtos eszt¢tikai ¢lvezetet nyÃjt.
Egy mü, hÀrom korszak, hÀrom ¢rtelmez¢s. A MAGYAR ZSOLTçR-ban rejlû belsû energiaforrÀsok m¢g nem mer¡ltek ki. Az Ãt az
Ãjabb interpretÀciÂk elûtt is nyitva Àll.
Retkes Attila

